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عالماتاخللود

الخلود: يف حق له وكان الرجال، عظماء من كان له اجتمعن من عالمات ثالث
عليه، واملنكرين حاسديه من الحقد وفرط ومريديه، محبيه من اإلعجاب فرض
الواصفون فيهم يحار الذين الخلق خوارق من كأنه به يحيط واأللغاز األرسار من وجوٌّ
إىل وتارة اإللهي، اإلعجاز إىل تارة القدرة تلك فريدون األدمية، عىل قدرتهم ويستكثرون

وراءها. بما يؤمنون ال كانوا إن الطبيعة فلتات إىل وتارة والكهانة، السحر
العربية، الثقافة تاريخ يف نادر نحو عىل العالء ألبي مجتمعاٌت الثالث العالمات وهذه
أحب، َمن أحبَّه منذ الخلود ضمان يف فهو والشعراء؛ الحكماء من قليل إال فيه يرشكه ال

واألعاجيب. الخوارق بعض كأنه تحدث من عنه وتحدث كره، من وكرهه

وفاته، بَُعيَْد يرثونه شاعًرا وثمانون نيف قربه عىل وقف أن مريديه بني منزلته من بلغ
— حصينة بن هللا عبد بن الحسن الفتح أبي — ألحدهم قصيدة مطلع قولهم بالغ فكان

يقول: حيث

ب��ل��ق��ع ال��ج��وان��ب خ��ال��ي��ة واألرض م��ض��يَّ��ع ال��ع��الء أب��ي ب��ع��د ال��ع��ل��م

ترجمانًا فيه وكانوا الشعراء، أولئك عليه اتفق الذي اإلعجاب أمثلة من مثل وهو
ثراه. عىل يقفوا ولم الرثاء ينظموا لم املعجبني، من ألوف أو ملئات،

بأحقر وألحقوه الجحيم، أهل من جعلوه أنهم به والجاهلني حساده إنكار من وبلغ
وذكائه! فهمه يف واتهموه الجهل، غاية واستجهلوه الحيوان، من يُسب ما



العالء أبو

للكلب يعرف ال من الكلب العالء: أبو فقال الكلب؟ هذا من به: عثر وقد رجل قال
اسًما! سبعني

وإال شيئًا، يفقه ال حماًرا املعري «كان قال: ثم معجمه يف كالمه بعض ياقوت وذكر
«! بنيِّ بهذا فاملراد

فغضب السادس، القرن نُحاة من وهو بُشميم املعروف الحسن بن عيل عنه وسئل
يُذكر حتى األعمى الكلب ذاك من يدي؟ بني األدب تيسء كم «ويلك! ناهًرا: لسائله وقال

مجليس؟!» يف يديَّ بني

اإلنسان قدرة أن وحسبوا عليه! حقدوا وال يفهموه لم ولكنهم استعظموه أناس وهناك
املجهول بعالم فألحقوه الخفاء، هذا يخفى ال آدم بني رس وأن املرتقى، هذا ترتقي ال

األقدار. وقضاء الفلك سيطرة وبني بينه ووصلوا
من إليه بحمله فأمر بالزندقة، اتهمه حلب صاحب صالح بن محمود إن قالوا
ابن يا وقال: سليمان بن مسلم عمه عليه فدخل ليحملوه، فارًسا خمسني وبعث املعرة،
عند علينا عاًرا كان أسلمناك وإن عجزنا، منعناك فإن الحادثة، هذه بنا نزلت قد أخي!
بأس وال عم! يا عليك ن هوِّ العالء: أبو فقال والعار. الذل تنوخ ويركب الذمام، ذوي
لغالمه: قال ثم الليل، نصف إىل وصىل فاغتسل قام ثم عني. يذب سلطان فيل عليك،
وتًدا، تحته وارضب زنه فقال: … وكذا كذا منزلة يف فقال هو؟ أين املريخ إىل انظر
قديم يا يقول: وهو وسمعوه ذلك، غالمه ففعل الوتد. إىل واربطه خيًطا رجيل يف وشدَّ
يُراُم، ال الذي عزك يف أنا املوجودات. وموجد املخلوقات صانع يا العلل! علة يا األزل!
… تفهم ال كلمات ذكر ثم الوزير! الوزير الضيوف! الضيوف … يضام ال الذي وكنفك
كانوا الذين الضيوف عىل الدار وقعت فقيل: عنها العالء أبو فسأل عظيمة! بهدَّة وإذا
ال طائر: جناح عىل حلب من بطاقة وقعت الشمس طلوع وعند … الخمسني فقتلت بها

الوزير. عىل الِحمام وقع فقد الشيخ تزعجوا
خوارق من خارقة كان الكرامات ذوي من قديًسا أو ساحًرا عندهم يكن لم ومن

الزمان. طرف من طرفة أو التكوين

يدي بني النعمان بمعرة مسجده يف قاعًدا كان أنه التربيزي زكريا أبي تلميذه عن رووا
بلده، أهل من أحًدا ير لم سنني عنده أقام قد وكان تصانيفه، من شيئًا عليه يقرأ األستاذ
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الخلود عالمات

فسأله: بيشء العالء أبو وأحس الفرح من فتغري وعرفه فرآه بعضجريانه املسجد فدخل
رآه. ما له فحكى أصابك؟ أيش

أتمم حتى فقلت: وكلمه! قم العالء: أبو يل فقال عنه: رووا فيما زكريا أبو قال
— أذربيجان أهل — األذربية بلسان وكلمته فقمت لك. أنتظر أنا قم. فقال: السياق.
أي يل: قال يديه بني وقعدت رجعت فلما أردت. ما كل عن سألت أن إىل كثريًا، شيئًا
غري فهمته. وال اللسان عرفت ما يل: فقال أذربيجان، أهل لسان هذا قلت: هذا؟ لسان
يف عليه يزيد أو عنه ينقص أن غري من بعينه، اللفظ عيلَّ أعاد ثم قلتما. ما حفظت أني

يفهم؟ لم ما حفظ كيف التعجب! غاية فتعجبت قلت. ما جميع
من عجبًا النعمان بمعرة لقيت قال: الشاعر، املصييص الدلفي الحسن أبو وحدث
والهزل، الجد من فن كل يف ويدخل والنرد بالشطرنج يلعب ظريًفا شاعًرا رأيت العجب.
البرص. عىل غريي يحمده كما العمى عىل هللا أحمد أنا يقول: وسمعته العالء، أبا يكنَّى
يف ونهاية اإلعجاب، يف إطناب العالء: ألبي مجتمعات الثالث العالمات هي تلك
األساطري. وعجائب الغيب خوارق عن املتحدثني كحرية واصفيه كالم يف وحرية الزراية،
ويقول اإلنسان، بني فخر إنه قوم يقول أن واحد برجل الجوانب تعدد من بلغ وإذا
مستجاب وليٍّا أناس ويحسبه الشيطان زمرة يف أناس ويسلكه وحمار، كلب إنه قوم
من وأسطورة الطرف من طرفة أنه فريق وإىل ساحر أنه فريق إىل ويخيل الصالة،
فال زمانه يف شهده ومن … الباقية العظمة هي وتلك الواسع، األفق هو فذاك األساطري؛
عام، ألف بعد به محتََفل وأنه عام، ألف إىل باٍق أنه ليعلم عام ألف ينتظر أن به حاجة

العصور. سجالت بني خرب لعرصه بقي ما خربه بامتداد الدنيا ينبئ أو

من بقني لثالث العالء أبو فيه ُولَِد الذي اليوم عىل هجرية سنة ألف اليوم مىض قد وها
كما الطوال السنني هذه يف كثريون ولد وستني. وثالث ثالثمائة سنة األول ربيع شهر
من املاليني مئات العربية األمم يف والوفاة الوالدة وتكررت مات، كما كثريون ومات ولد،
الوليد ذلك مولد يزل ولم السنني، هذه يف قط يتكرر لم النادر املولد ذلك ولكن املرات،
ومن سنة، إىل سنة من إليه يعاد أن يستحق والبطون، األصالب ثمرات بني فرًدا حادثًا

عام. ألف إىل عام ألف ومن جيل، إىل جيل
السؤال أغضبه الذي املغرور املسكني ذلك أمثال من ألوف الدنيا كررتهم الذين وبني
مسمع عىل اسم له يعاد أن مجلسه يف األدب سوء من ورأى يديه، بني العالء أبي عن
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العالء أبو

من املالل يدركه لم طويًال تَكرارهم من ومل كثريًا كررهم الذي التاريخ ولكن منه،
أن األدب سوء من يََر ولم عنه. سأل من وعىل عليه املغضوب العالء أبي اسم ترديد
رأى بل عيده. يوم يف ملالقاته األحقاب بعد األحقاب يحيص وأن بتمجيده، ويميس يصبح
مستعيًدا بذكراه، محتفًال املايض الزمن يستوقف وال سنة ألف تميض أن األدب سوء من

تعود. قلما ألنها تُستعاد، التي الكون ظواهر إىل يشار كما مطلعه إىل مشريًا مليالده،
قربه عىل وتقف يزيدون، أو شاعًرا ثمانون — وفاته يوم — قربه عىل وقف ولقد
املئني، فوق أو مئني واألنحاء، األقطار جميع من شتى وأمم جمعاء، العروبة أمم اليوم

الغائبني. عن الشاهدون منها ينوب
القدر، بعزة وسموه أناس بني امليزان، سواء هو الوفاء فهذا الزمان، عدل وإذا

الحيوان. بخسة وصموه وأناس

سنوات. ست قبل الذكرى هذه تسلَّفت
من فرغت حكومتها أن الحني ذلك يف إلينا نقلت قد السورية الصحف وكانت
العدة تعد وأنها العالء، أبي قرب عىل املعرة يف إقامته أزمعت الذي التابوت رسم مراجعة
هو كما مولده عىل والصواب الشيخ، وفاة عىل هجرية سنة ألف بانقضاء لالحتفال

سطور. بعد إليه نشري وكما ظاهر،
ال األمد وأن ذكراه، شهود إىل الخلود حظرية من دعي قد العالء أبا أن لنا فخطر
حول عالئية لرحلة متسع األمد ذلك ففي املشهود؛ اليوم ذلك وبني بيننا فسيًحا يزال
نقول أو يقول، أن ينبغي ما فيها ويقول يراه، أن يعنينا ما فيها يرى األرضية، الكرة
ثنا حدَّ حني السماء يف هو صنع ما عىل قياًسا أوانه، يف مقاله يشبه ما لسانه عىل نحن
يف له دليًال وأخبارهم كالمهم من لهم وجعل والشعراء، األدباء بلسان الغفران رسالة يف

وأخباره. كالمه
فيها وعرضنا العالء»، أبي «رجعة سميناها التي الفصول هذه سلسلة يومئٍذ فكتبنا
سائر يف نظرته مثل الحارض العرص أمور إىل ينظرون وملن له تتمثل كما الدنيا حوادث
لم ما تفكريه، جملة من وتستخلص توافقه التي اآلراء بصفوة أتينا أننا ونحسب األمور.

مستحيل! وهو موته، بعد نظره تغري قد يكن
زماننا يف الدنيا الحياة هذه إىل عاد أنه لو ينكره رأيًا ننحله لم أننا كذلك ونحسب
زمانه، خطوب من له عرض فيما املحفوظة بأقواله الحارضة آراءه شفعنا ألننا هذا،
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غريبة اآلراء هذه أن يزعم أن يخالفنا من عىل وبقي األحكام، وتقاربت األقوال فتشابهت
ويومئٍذ نحلناه. ما مثل يف وآرائه بكالمه ذلك ويثبت تفكريه، يف العالء أبي منحى عن

والبينات. الشواهد إىل تفتقر التي الدعوى هو اإلنكار أن يظهر

دورتها األيام فيها دارت الفصول، هذه كتبنا منذ سنوات ست زهاء اآلن مىض وقد
وصفناها كما الحوادث وصفنا حني أننا شك فال اضطرابها. الحوادث فيها واضطربت
وأنكره الواقع كذَّبه رأيًا املعرة حكيم عىل نقحم لم استطلعناها، كما العواقب واستطلعنا
كنا فإن حكمه. صادق يف يقدح أو فهمه بصائب يزري قوًال ننحله ولم الصادع، الحق

أخجلناه. فما خالفناه كنا وإن أرضيناه، فقد وافقناه
إىل تتطلع وهي العالء أبي بتمجيد العربية األمم تحتفل أن االتفاق محاسن ومن
لها يستجد طريف مجد إىل وتنهض الصميم، العربي الحكيم يريض كريم استقالل
االحتفال إىل والدعوة الثانية طبعتها يف العالء» أبي «رجعة تعاد وأن القديم، املجد معالم
األوان، يف تحية فهي ملتقاها، إىل مستبقة املعري الحجيج ووفود مجراها، إىل جارية

والعرفان. الشكر مزاجه … املحراب ذلك عىل وقربان
العقاد محمود عباس
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متهيد

مراجعة من فرغت حكومتها «أن سورية أنباء من الصحف نرشت وشهور سنة منذ
لالحتفال العدة تَُعدُّ وأنها العالء، أبي قرب عىل املعرة يف إقامته أزمعت الذي التابوت رسم
كاره فاملعري «… األصوب هو كما ميالده عىل أو وفاته، عىل هجرية سنة ألف بانقضاء

أخرى! كرة الحياة إىل كرًها أو طوًعا يعاد الحياة
الديار، خالل بيننا يجوس املحبسني» «رهني أتخيل أن فأحببت الخاطر هذا يل خطر

فاعل؟ هو وماذا قائل؟ هو فماذا الحارض، عاملنا يف األمم بأحوال ويتمرس
أبي أيام يف معهودة مشهودة كانت قد الحارض العرص كأحوال أحواًال أن شك ال
األحوال، تلك جميع عىل ملفوًفا أو مكشوًفا حكًما كالمه يف واجدون أننا شك وال العالء،
العالء أبي رأي إىل والنفاذ قياسه يستطاع فهل وزمانه زماننا شئون من يختلف ما فأما
للجهر الحكيم ندعو أن الزمن هذا أبناء نحن مقدورنا يف وهل القياس؟ لذلك وفاًقا فيه

فيه؟ برأيه
التوفيق، بعض فيه أصبنا قد أننا ونحسب الصفحات،1 هذه يف حاولناه قد ما ذلك

والتخمني. الفرض مجال يف كله التوفيق تعذر إن
تم وهل الرضيح؟ بناء تم هل املنظور: املحفل عن خربًا نسمع ولم فرتة ومضت
أن األرجح الحكيم؟ قرب تحجب التي الدور يَِت ُرشِ وهل الُعدَّة؟ تمت وهل التابوت؟ نحت
العالء أبا لكن قريب، موعد يف قائم املنظور املحفل وأن التمام، طريق يف ماٍض كله هذا
املضيفني وسئم املطاف، غاية بلغ قد تالميذه بعض مع كله بالعالم وأطفناه بعثناه الذي

نرشها. يسبق فلم األخرية األربع عدا ما الغراء البالغ صحيفة يف واألبواب الفصول هذه نرشت 1



العالء أبو

ألبي قصيًدا مثبتون هنا فنحن قراره. يف يقر وأن داره إىل يثوب أن وأََحبَّ واألضياف،
يرسلونه، وال الدنيا يف يمسكونه ملن به ويعتذر يستقبلونه، سوف من به يودع عالئنا
يف الوداع نشيد هو وذلك لسانه. عىل يجري أن ينبغي ما مكانه، يف نقول أو ويقول
نحن وعلينا منه، الحسنة فله اللزوميات، سنة عىل نظمه يف أنابنا الصفحات، هذه ختام

السيئات.

الذي األديب باسم يوافوها أن العرب من باألدباء أهابت اإليطالية املكتبات بعض إن قيل
العالء. أبو هو أنه عىل اآلراء فأجمعت العربية، العبقرية خصائص فيه تجتمع

هذه يف نراها ولكنا واآلداب، الفنون مزايا يف الرأي بمقطع ليست االنتخاب وقواعد
خري املعرة حكيم أن الحقيقة إذ الجواب، أحسن وأجابت بالصواب، حكمت قد الفتوى
صاحبه حتى أحد ذلك يف مستثنى غري «السامية» والسليقة العربي الذهن يمثل من
الطيب أبو فيها يرشح التي العملية» «الطبيعة تمثيل غري الذهن تمثيل ألن الطيب؛ أبو
ويف تفكريه يف العربي الذهن يمثل الذي هو العالء وأبو الضاد. شعراء بني األول للمكان

الشعراء. من املفكرين سائر دون الدنيا، إىل نظرته ويف مقاييسه

هي كالمه من املعهود إىل وقسناها لسانه عىل وضعناها التي اآلراء هذه تكون أن وعىس
الحديث. زماننا يف العالم حقائق إىل ينظر حني العربي الذهن ترجمان
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وفد

الذي التابوت رسم مراجعة من فرغت حكومتها أن سورية أنباء من الصحف نقلت
من العدة تعد وأنها العالء، أبي العرب وحكيم حكيمها قرب عىل املعرة يف إقامته أزمعت
هو كما مولده عىل والصواب الشيخ، وفاة عىل هجرية سنة ألف بانقضاء لالحتفال اليوم
ال التقريب الغرض كان إذا إال وفاته، ذكرى وبني بيننا بعيًدا يزال ال األمد فإن ظاهر،

امليالد. ذكرى لقرب ذاك إىل حاجة وال التحقيق،

سيبنون أنه ويبلغونه املعرة، شيخ إىل قرارها يحملون السورية الحكومة مندوبي تمثلُت
بذكرى لالحتفال موطنه إىل واملغرب املرشق علماء سيدعون وأنهم قربه، عىل تابوتًا

يقولون؟ وماذا يقول؟ فماذا ميالده.
ليخاطب وإنه السنني، مئات فيه اسرتاح أن بعد مضجعه يف ليتململ الشيخ إن

املحبسني: وقيد الحياة قيد يف وهو خاطبه كما اليوم جدثه

م��ع��زَال أج��داث��ه��م م��ن أن��ك رت��ب��ة م��ن ح��س��ب��ك ج��دث��ي ي��ا
م��ن��زَال ال��ث��رى ب��ط��ن ف��ي ف��اش��ت��ق��ت ب��أح��داث��ه ال��ده��ر أم��لَّ��ن��ي

حتى يبغون وماذا هم من يُعلمونه فال تبغون؟ وماذا أنتم؟ من متثاقًال: يسأل ثم
قويل: سمعتم أو قرأتم أما تابوتًا؟ يل أتبنون قائًال: يتهاتف

ال��ت��واب��ي��ت ف��ي س��ج��نً��ا ال��ق��وم ف��ج��نِّ��ب م��ك��ررة أج��داث ال��ت��واب��ي��ت إن



العالء أبو

التابوت، إقامة عىل حريصون ولكنهم يجيبون. بماذا يدرون وال الجماعة، فيحار
ممن أناس ريب وال بينهم وسيكون ذكره، وترشيف مدفنه وترشيف الرجل تمجيد وعىل
قائل فيقول واإلرضاء، املجاملة يف والتدرج الخطاب أساليب وحذقوا السياسة عركوا

والترشيف؟! الكرامة موالنا أيأبى منهم:
الشيخ: فيجيب

ل��ل��ج��س��د ف��ض��ي��ل��ة ف��ال ال��م��ن��ون ري��ب ب��ي ح��ل م��ا إذا ج��س��دي ت��ك��رم��وا ال

يقول: ثم

م��ئ��ون��ت��ي! ف��ال��ت��راب ف��ي��ه، أن��ا وم��ا ف��خ��لِّ��ن��ي ال��ت��راب واران��ي أن��ا إذا

قبل: من قال كما يقول ثم

ال��ص��يِّ��ُت ال��ن��اب��ه خ��م��ل وك��م األن��ام ب��ي��ن ال��ص��ي��ت ف��ي أأرغ��ب
ال��م��يِّ��ُت؟ ال��ش��رف ي��ع��رف وه��ل م��ائ��ت أن��ه ال��ف��ت��ى وح��س��ب

حي هو وإنما بميت ليس أنه يذكره وأن كالمه، من ببيت يراجعه أن أحدهم فيُلهم
القائل: هو أوليس خالد،

ك��م��ي��ت ح��يٍّ��ا أو ال��ذك��ر ب��ح��س��ن ح��ي م��ث��ل م��ي��تً��ا ال��ن��اس وج��دت

السنني، مئات بعد شعره له يُرَوى أن ويعجبه سمع، ما إىل العالء أبو فيأنس
أتراكم تبنونه؟ الذي التابوت هذا حول الجموع جمع من اآلن تريدون وماذا ويسألهم:

القائل: وأنا تمدحونني

ُس��خ��ت ال��ث��رى ف��ي أن��ي وخ��ل��ُت م��دح��ه��م س��اءن��ي م��دح��ون��ي إن
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وفد

رسيرة من الرىض كمني إىل يتسلل كيف يعرف القوم من َكيٌِّس أريب فيجيبه
من وأحيت فضلك من أنجبْت بما بالدنا وعىل أنفسنا عىل نثني بل له: ويقول الشيخ،
ولن نسيانه، يف ونتمادى هذا ننىس أن يعيبك وال يعيبنا فإنما أثرك، من وحفظت ذكرك

بقدرك: عرفانًا القائل وأنت مديحك عن نكف أن يضريك

ازدي��اَدا أرج��و م��ا وأب��ي��ك وال ان��ت��ق��اًص��ا أخ��ش��ى م��ا وأب��ي��ك ف��ال

من الناس يمدح وأن سكوت، ونحن الغرباءُ عليك يثني أن الضري كل يضرينا ولكنه
وسجاياك. بمناقبك ونُشيد نمدحك وال وشعراءهم حكماءهم األرض ملل

الرصاحة حب من فيه يعهدونه وما وارتياحه الشيخ إصغاء ألسنتهم يطلق وكأنما
أن خوفه من وقصاراك املديح، من اليوم يخيفك ماذا ثم قائل: منهم فيقول والفكاهة،
وجربت واقًعا، والحسبان ا حقٍّ الخيال أصبح لقد األرض؟! باطن يف سخت أنك تحسب
واألسفار! الدواوين املديح من تسمع أن اليوم عليك ضري فال السنني؛ مئات الثرى بطن

أبنائي يا يغرنَّكم ال فيقول: مجراهم يف معهم ويجري للحديث ح ويتفسَّ الشيخ فيضحك
نفيس أبرئ فما والسلطان، املجد ويف فيه الزهد إىل أسكن وأنني املديح يف أزهد أنني
بالحظ قناعة أو املطامع يف صغر عن والفاقة العزلة اخرتت أنني أزعم وما كربياء، من
ويعرض بها يستخف أو يسودها أن إال الدنيا هذه يف عيًشا ألحد أرى ال ولكنني الوضيع،

عنها:

ق��ل��ي��َال أو ك��ث��ي��ًرا ف��ي��ه��ا وك��ن م��ن��ه��ا ت��ح��ظ ل��م إذا ال��دن��ي��ا ذر
أب��ي��َال أو ال��م��ع��اش��ر ف��ي م��ل��ي��ًك��ا إم��ا ال��رج��ل��ي��ن: واح��د وأص��ب��ْح

أُعِرض متبتًِّال راهبًا باختياري فأصبحت املعارش، يف مليًكا أصبح أن يل أتيح وما
حقي! من وبخست عني أعرضت التي هي أنها أريها وال الدنيا عن

ال��م��م��ال��ك أه��ل م��ث��ل ال��رزاي��ا ف��أه��ل ب��ي��ن��ن��ا ي��ج��م��ع ال��ت��رب ه��ذا ك��ان إذا
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بعض يف قلت كما فهمناك حتى كررناك لقد اإلمام. أيها نعم منهم: قائل فيقول
شعرك:

م��س��ت��ع��ادا م��ع��نً��ى ك��ررت ك��م��ا رج��ال ل��ي��ف��ه��م��ن��ي ي��ك��ررن��ي

طبعك، خوالج من خالجة عنا تغيب وال هواجسضمريك من خافية علينا تخفى فما
الذي السيد بنفس ملقرونة منك الزاهد نفس وإن محبوس، ومغامر مكبوح ملناضٌل وإنك
عالم يف هكذا عشت وقد أنفه، حتف يموت أن ويأنف حكمه، لغري الحياة يف يدين ال

يوًما: وتمنيت املغلوبون، يخضعك ال وأبيٍّا الحاكمون، يأمرك ال آمًرا الرأي

ال��ض��رب��ا ال��ط��ع��ن أه��ل��ه��ا ي��غ��ش��ى ب��ه��ي��ج��اء ال��ف��ت��ى ي��ه��ل��ك أن دن��ي��اك ف��ي ال��س��ع��د م��ن
ال��ك��رب��ا ال��ن��ف��ر إل��ى ي��ش��ك��و ف��رش��ه ع��ل��ى ض��ج��ع��ة ب��ال��م��س��وَّد ق��ب��ي��ًح��ا ف��إنَّ

فقلت: والسيف القلم بني وترددت

ودرج ق��ل��م ف��ي م��ن��ه ألظ��ه��ر وت��رس رم��ح ف��ي ال��ع��ز وإن
وخ��رج م��ك��س م��ن ال��م��ال إل��يَّ يُ��ج��ب��ى ال��م��ل��ُك أن��ي أخ��ت��ار وم��ا
وس��رج َق��ت��ب1 م��ن ح��ل��ف��ي��ك إل��ى وع��ْج��م ع��رب م��ن إل��َف��ي��ك ف��دع
س��رج خ��ي��ر ف��ال��ك��واك��ب وإال ض��ار ع��ي��ن ال��دج��ن��ة ف��ي س��راج��ك

وشطحات األماني وشوارد اللسان فلتات عيلَّ أحصيتم لقد مبتسًما: الشيخ ويقول
قلت: حني بوصيتي وعملتم األوهام،

خ��ل��ف ق��ال��ه م��م��ن ل��ك ف��إن��ه ج��دث��ي ض��م��ن��ي م��ا إذا ك��الم��ي اق��رأ

أنني إال أحسب فما ذكرتموه، الذي هذا ومنه بعضه نسيتم لو أوثر كنت ولكني
فاحذفوه! فيها، حفظتموه التي األوراق تلك من تمكن لو كالمي جملة من حاذفه

الرحل. القتب: 1
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وفد

األوراق تلك إليك نحمل أال فيسألونه: تُضيَّع، ال فرصة أنها الحارضين لبعض يخطر ثم
عىل منها وتطَّلع نظرة الدنيا يف تنظر أن بعد بمحوه، تأمر وما منها تُغريِّ فيما فنراجعك

أهلها! خالئق من وتبدَّل حالها من استجد ما
أما يقول: وذهب صدره وانقباض سوداؤه عاودته وقد هنيهة يتجهم الشيخ فإذا
إنهم قال فمن حالتني: إحدى عىل يراهم ملن فيها الرأي يتبدل فإنما الدنيا أهل خالئق
عوادي عليهم عَدت ثم وتقوى. كرم وأصحاب وصالح ورع أهل زمانهم غابر يف كانوا
شأن إىل بهم يعود ثم شأنًا، منهم يصف أن خليٌق فذلك الخري؛ سبيل عن فصدوا الزمن

وصف. الذي غري
يستقيمون، وغًدا عوج عىل اليوم وإنهم يعلمون، وغًدا جاهلون اليوم إنهم قال ومن

ة. أمَّ بعد ة وأمَّ عرص بعد عًرصا الناس يف الرأي بتبديل خليٌق أيًضا فذلك
كانوا: منذ كانوا هكذا أنهم فعلمت بلوتهم قد أنا ذاك؟ أو هذا أنا وما

ف��س��دوا أن��ه��م ج��ه��ول ي��ظ��ن ف��ال ُف��ط��روا م��ذ األرض أه��ل ك��ان وه��ك��ذا

عىل معهم أمري من وعجبت فيهم الرجاء واستأنفت صالحهم ورجوت بلوتهم ثم
وتحاولني: أحاولها التي الحال تلك من أستغرب زلت وما بهم، علمي شدة

ب��ال��ن��اس ال��ن��اس أع��رف م��ن أن��ن��ي ع��ل��ى دائ��ًم��ا أخ��ط��ئ ك��ي��ف م��ن��ي وأع��ج��ب

يتبدل: ال رأي إىل انتهيت حتى

يُ��س��ت��ط��اع ال ال��ذي ه��و ف��ذاك ص��الًح��ا ال��دن��ي��ا م��ن ت��أم��ل ف��ال

ولكن: تستطيعوه، ولن استطعته ما الذي ذاك نعم

ت��رى م��ا ع��ل��ى ال��زم��ان وي��ب��ق��ى آب��اؤن��ا زال ك��م��ا ن��زول
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تزالون ال خطأ بعد تعلمون ثم مطمع، كل يف وتطمعون مذهب كل يف وتذهبون
أنه: إليه ترجعون

أغ��ب��ي��اء! األص��ل ف��ي ون��ح��ن ف��ي��ن��ا ل��ل��م��ل��ي��ك ج��رى ح��ك��م

معكم فهأنذا منه الخالئق يربئ املوت أن أزعم وكنت شفاء، له ليس عياء داء فهو
وأرجو وأعالجه أشكوه كنت ما كل دائها من اسرتجعت حتى الحياة بظل أشعر أكد لم
كله احذفوه أو الناس، خالئق يف كتبت مما حرًفا تحذفوا ال أبنائي: يا كال عليه. الغلبة
زال إن النفوس يف لباٍق وإنه الصميم، يف ومنكم منا وهو تجهلوه، أن بضائركم هو فما

الطروس. من
أنني وأخال إليه، السورية الحكومة وبعثة املعرة شيخ بني الحديث هذا تمثلت
هذا يف قالوه ما يغريون ال الذين الحكماء طليعة يف الشيخ أن أزعم حني صواب عىل
واالرتقاء، بالتقدم يؤمن ولم العالج، بعد بالنكسة يؤمن لم ألنه السنني، آالف بعد املعنى
املعرة حكيم يف واحدة شيمة لكن قال. ما مجمل إىل البابني أحد من الخالف فيتطرق
سقط من كثريًا وأللغى الياء، إىل األلف من جميًعا فلسفته لتغريت قليًال تغريت لو أخالها
ذكر خاطره يف يهجس فال القارئ يقرأه بديوان ولخرج اللزوميات، من وكثريًا الزند
بآرصة وال ذهن بقرابة يمت ال جديًدا خلًقا يخرجه الشيمة تلك تغيري ألن املعهود؛ املعري

عرفناه. الذي الحكيم ذلك إىل نسب
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ي املعرِّ صاحباجلاللة

قليًال تغريت لو أخالها املعرة حكيم يف واحدًة شيمًة «إن السابق: الفصل ختام يف قلت
من وكثريًا الزند سقط من كثريًا وأللغى الياء، إىل األلف من جميًعا فلسفته لتغريت

«… اللزوميات
الشيمة؟ تلك هي فما

وأصول البيئة أدب الحارض العرص لغة يف نقول كما هي أو والوقار، السمت هي
«اللياقة».

عدها وإن النفوس، جميع عىل الهيمنة عظيم قوي وازع الواقع يف الشيمة وهذه
أن العتقادهم والنفعية؛ األخالقية الزواجر ترتيب يف رابعة أو ثالثة أو ثانية بعضهم
عىل أو وطنني، ضجيج من بها يحيط ما مقدار عىل فعلها الطباع يف تفعل إنما الزواجر
االجتماع. قوانني ومن الطبع من بواعثها مقدار عىل ال وعناوين، أسماء من لها ما مقدار
املرأة كنز من سحتوتًا وال دانًقا تُخرج ال والنواهي واألوامر الزواجر جميع إن
«يليق» مشهد وفاتها بعد لها ليكون والسحاتيت، الدوانيق من تجمعه الذي العجوز

البيوت. بني الشائع العرف مع ويجري
حاشا املآب، سوء أو بالعقاب حافل غري املحظورات جميع عىل ليُقدم الرجل وإن
منها، هو التي البيئة يف املروءة بقواعد ويخل الناس نظر يف «يسقطه» الذي املحظور

املنكرات. جميع عىل واجرتأ الحدود جميع قبله تخطى وقد إال يتخطاه ال حد فذلك
الرشائع بعض يف التحريم من واحدة درجة لفي والرسقة والزنا الخمر وإن
يف الزراية من نصيبها حسب عىل يستبيحونها أو يجانبونها الناس ولكن السماوية،
التفكري. وبيئة املعارشة وبيئة املعيشة بيئة بها ونعني بينها، يعيشون التي البيئات
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يف كانت وإن بيئاته، بعض يف املحظورات تلك ببعض يباهي من الناس من وجد وربما
والنفور. واملذمة العار مجلبة أخرى بيئات

مثًال بنتها أو بنته يزف أن إال وممنوع، منكور بكل املرأة أو املرء استخف وربما
يف وال قانون يف وال دين يف ممنوع غري أنه مع عليه، املصطلح الشوار من أقل شوار يف
املمنوعات. أصعب إذن فهو … اللياقة أدب أو البيئة أدب يف ممنوع ولكنه معقول، رشع

األصل وإنما العربية، باللغة املتكلمني عند أو العرب عند السقوط غاية هي والخالعة
أكرب نفسه عىل يجلب ثَمَّ من فهو منه، ويربأون أهله يخلعه الذي الرجل أنه الخليع يف

الحديث. العرف حسب عىل والقانون الدين معايص من شيئًا يقارف لم وإن العار،
فال الخليع إال آثم، وكل جارم، وكل عاٍص، كل يف القول من متسًعا ليجدون وإنهم
الغايات غاية تلك خليع؟ يف القائل يقول أن عىس وما الخالعة. بعد القول من فيه متسع

عتاب! وال مالمة فال املوبقات، وقصارى
«اللياقة» أدب سلطان عىل أو البيئة سلطان عىل البالغة األمثلة من مثَل املعري

والتقاليد. العرف وأدب
من مذهب وكل الحكمة أصول من أصل كل فكره عىل عرض الذي الحكيم فهذا
يف العقل غري إماًما له يتَِّخذ ولم برهانه، ارتضاه ما إال منها يقبل فلم الدين، مذاهب
يمنعه ليس ما األدب هذا يمنعه اللياقة» «أدب أسري كله هذا بعد هو ومسائه، صبحه

القائل: وهذا عقيدة، وال فلسفة وال رشع

زان��ي��ْة! أم��ه وم��ن َح��ص��ان ح��رة أم��ه َم��ن وس��يَّ��ان

تذهب أن ويأبى العارشة، بلوغه بعد النساء عىل الوليد يدخل أن يأبى الذي هو هو
ز ُعجَّ عىل فريضة يعده فال الحج إىل تخرج أن ِعرضها عىل ويخىش الحمام، إىل املرأة

العذارى! وال النساء
األرسة تنجبها الَحصان فالسيدة البيئة؛ رشيعة يف باملرأة الالئق» «السمت هو ذلك
اللياقة أدب إىل أو الالئق السمت إىل وصلنا ومتى الصفة، هذه عىل إال تكون لن الوقور

قال: الذي والفيلسوف سواء، البيئة أبناء وسائر العالء فأبو
وال��م��س��اء ص��ب��ح��ه ف��ي م��ق��ي��ًم��ا ـ��ل ال��ع��ق��ـ س��وى إم��ام ال ال��ظ��ن ك��ذب
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والجدات، األمهات وعجائز البيوت قعائد يعني ما إال هنا العقل إمامة من يعنيه ال
وصيان! وحشمة سرت يف األزواج يلتمسن البنات ذوات

ألشد فإنه … سواء البيئة أبناء وسائر العالء أبا إن قلنا: إذ ل التسهُّ بعض لنا تسهَّ ولعلنا
جماًال الوقار ليحسب وإنه آخرون، يبيحه ما نفسه عىل ليحظر وإنه كثريين، من تحرًُّجا
الخرف: يدركه أن يحذر فإنما آفة الشيخوخة من حذر فإن الرجال، يف جمال يدانيه ال

ال��ِه��تْ��ر ب��ي ي��ح��ل أن إال ال��ده��ر م��ن ك��ث��ي��رة وال��خ��ط��وب ��ى أت��وقَّ وم��ا

العطاش وزحام القيامة ورهبة الحرش موقف يتخيل وهو صباه يف أباه رثى وإذا
األب: ذلك عن يسأل أن ينىس فليس الحوض عىل

ك��ال��ع��ه��ن ال��ق��ي��ام��ة ف��ي أُْح��د ص��ار إذا وق��اره ي��خ��ف ه��ل ش��ع��ري ل��ي��ت أال
ف��ي��س��ت��أن��ي؟ ال��زح��ام ي��أب��ى أم ال��ن��اس م��ع م��ب��ادًرا ال��روي ال��ح��وض ي��رد وه��ل

أو الوقار باب عند بالعقل يقف ثم العقل، باب عند والفلسفة بالدين يقف فكأنه
كان التي األسئلة تلك من واحًدا سؤاًال الجائر السلطان هذا يسأل ال ثم اللياقة، أدب
سأل أنه ولو األحكام، وجميع الدوالت وجميع السالطني جميع عىل جانب كل من يشنها
القيود. تلك كل عليها أحال وال الرصامة تلك بكل أخذها ملا الرصيح الجواب نفسه وأباح
بسبب وليس كثرية أسباب فهو العالء أبي حياة من الجائر السلطان ذلك مرجع أما

واحد:
أبيه آل وكان والصالح، الوجاهة ذوي من وأمه أبوه كان فقد األرسة: تربية إىل مرجعه
الحكم ورجال الدين رجال يعيش كما الناس بني ويعيشون بلده يف القضاء يتوارثون
ال التي الهيبة وعىل الشبهات، مواقع غشيان من واألنَفة ف والتعفُّ املروءة شعائر عىل

السلطان. واسم هللا باسم الرعية يسوسون ملن عنها غنى
يفهم الطبيعة، عربي النجر عربي العالء أبو كان فقد العربية: الخليقة إىل ومرجعه
وأن هوان، بعده ما الذي الهوان هو االبتذال وأن والعزة، الرشف قوام الِعرض أن
ال من وأن مستباح، حمى هو سخرية أو بمذمة املجرتئ عليه يجرتئ الذي الرجل
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وسارت العرف عليه وجرى اآلباء سنَّه ما السنَّة وأن فيه، خري وال له حياة ال له حياء
القدوة. به وحسنت األمثال به

البصري يواقعها ألمور واملالم السخر يصيبه قد الرضير فإن برصه: فقد إىل ومرجعه
الفضيحة يأمن ما الشهوات من يمارس قد البصري وإن يلومه، أو به يسخر من وال
الفضيحة فإما الرضير؛ مقدور يف ذلك وليس غريه، أحد عليه يطَّلع أن من ألمانه فيه،

والوقار. الزهد وإما والعار
سبيل يف الفضيحة عليه تهون قد األعمى فإن نفسه: وعزَّة كربيائه إىل ومرجعه
الشهوات فقُد عليه فيهون واالبتذال، املهانة له تأبى كربياء له تكون أن إال الشهوة،

الكرامة. واقتناء
باإلعراض أو عليها بالسيادة إال الدنيا من يرىض ال كان العالء أبا أن رأينا ولقد
«فكرة أن أحد يحسبن فال األمرين، بني عنده توسط وال الرهبانية وإما امللك فإما عنها،
الدنيوي» «للمجد فإن الشاعر، خلد يف الخاطر يعرض كما ذهنه يف عارضة امللك»
جمحات يف عليه غالبة تزال وال ونثره، شعره عليها يدل ضمريه قرارة يف مكبوتة لنزعة
ذلك يف وله ظهور، ملحة لها عرضت كلما إليها يثب ما فرسعان اللسان. وفلتات األهواء

منها: بالعرشات تعد أبيات

إح��ص��ارا الق��ي��ت وق��د ح��ج��ج��ت وم��ا ت��ح��اص��رن��ي ال��دن��ي��ا وأرى ل��ي م��ل��ك ال

ومنها:

وذم��ار غ��ال��ٍب م��ل��َك��ا ال��ع��ي��ش ف��ي أوت��ي��ت��ه��ا ب��ق��ن��اع��ة س��رن��ي م��ا

ومنها:

ال��ق��در! ي��ع��ج��ز ل��ي��س م��ل��ًك��ا، أو م��ل��ًك��ا ل��ص��اغ��ن��ي رب��ي ش��اء ل��و
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ومنها:

ُوه��ود ال��رج��ال ق��رارات ب��أن خ��ب��رت��ي ال��م��ج��د ه��ض��ب��ة ف��ي وزه��دن��ي

ومنها:

م��ح��م��وده��ا وال خ��ل��ي��ف��ت��ه��ا أن��ي ي��س��رن��ي ف��ل��ي��س ال��دن��ي��ا ك��ان��ت ال

ومنها:

وم��س��ع��ود م��ح��م��ود ذك��ر ع��ن ف��ع��د خ��ائ��ف��ه وال��م��س��ع��ود ال��ل��ه م��ح��م��ودن��ا
ب��ال��ع��ود ال��ع��ق��ل أش��ار ص��ل��ب، وع��ود م��ل��ك��ه��م��ا خ��ي��رت أن��ن��ي ل��و م��ل��ك��ان

ومنها:

م��ق��ال��د األم��ور م��ن إل��يَّ تُ��ل��ق��ى زم��ان��ه إم��ام أن��ي س��رن��ي م��ا

ومنها:

م��ح��م��ود ال��م��ل��ك ب��أن��ي أس��ر وال ض��ع��ت��ي ع��ل��ى م��ح��م��وًدا ك��ن��ت إن أس��ر

فقال: تاًجا يلبس الكرى يف راءٍ يراه أن أعجبه وقد

راس��ي غ��ش��اء ات��خ��ذت ال��ذه��ب م��ن ك��أن��ي رج��ل ال��ك��رى ف��ي رآن��ي
خ��راس أول��ي ك��م��ل��ك أو ك��ه��رم��ز ن��ض��اًرا ب��ه��ا خ��ص��ص��ت ق��ل��ن��س��وة
ان��دراس��ي ف��ي ل��ي ن��ب��اه��ة وت��ل��ك ذه��اب��ي ذه��ب م��ع��بِّ��را: ف��ق��ل��ت

من الباطن العقل أخفاه ما املنام له أظهر قد نفسه العالء أبو هو الرائي ولعل
فرأى طبعه شموخ وعرف طلعه استطلع قد خبيث صاحب لعله أو الكربياء، نوازع

رضاه. ليغنم له قه لفَّ أو ا حقٍّ املنام
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ووسوس الرؤيا، تلك فرأى املنام يف الباطن» «عقله له وسوس التاج فاته ملا وكأنه
الزاهد: وتاج امللك تاج بني املفاضلة يف فقال اليقظة يف له

ال��ف��ات��ح ل��ألم��ي��ر زي��نً��ا ل��ي��ك��ون رص��ع��وا م��ا ال ال��ل��ه ت��ق��وى وال��ت��اج

يف كن يقول: حني يمزح رجل من تبدر ال مثلها وعرشات األبيات هذه وأمثال
غريه رزق من يأكل أن األنفة تدركه ثم … راهبًا أو مليًكا فإما قليًال، أو كثريًا الدنيا

فيقول: الرهبان مع

ال��ش��ح��ائ��ح ال��ن��ف��وس ك��د أك��ل��ه��م س��وى ��ب��وا ت��رهَّ ال��ذي��ن ف��ع��ل وي��ع��ج��ب��ن��ي

أو مجاز كلمة عنده هي فما طبعه، أعماق يف األنفة تغلغلت قد الرجل ذلك كال!
خيال. شطحة أو مزاح كلمة

العالء. أبي خالئق يف اللياقة» «أدب أو السمت لعادة شتى مراجع تلك
كان أنه العادة: تلك تكوين يف األثر قليل نحسبه وال إليها نضيفه آخر ومرجع
يعرس ولم والدم اللحم شهوات تغلبه فلم الجسدية؛ الخوالج ضعيف البنية ضعيف

الطوال. السنني تلك مدى السمت عنان يف ضبطها عليه
تلك قامت أو العالء، أبي خالئق يف اللياقة» «أدب قام جميعها املراجع هذه عىل
يهجس ال يقرأه َمْن آخر: رجًال العالء أبو لخرج قليًال تغريت لو إنها قلنا التي الشيمة

املستطاع؟ من تغيريها كان هل ترى املعهود. املعري ذكر خاطره يف
تغيريها؟ عىل قدر لو صانًعا املعري كان وماذا
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معيشته غريت العالء أبي يف تغريت لو التي الخصلة إن السابق الفصل ختام يف قلنا
هي أو واملهانة، السخر وكراهة الوقار خصلة هي كله، الحياة يف مذهبه غريت أو كلها

الحديث. العرص يف نسميها كما «اللياقة» خصلة
العلم بيت يف الرتبية وهي كثرية، مراجع إىل فيه مردودة الخصلة هذه إن وقلنا
أن له أتاح ضعًفا البنية وضعف والكربياء، البرص، وفقد العربية، والسليقة والوجاهة،

الشهوات. دوافع ويقمع والدم اللحم نوازع يكبح
لو صانًعا املعري كان وماذا الخصلة؟ هذه تغيري املستطاع من كان هل وسألنا:

التغيري؟ كل أو التغيري بعض تغريت أنها

الصفات. عوارض يف تغيري كل يُستطاع كما مستطاًعا كان تغيريها أن وعندنا
بصاحبها تنزع أن شأنها من ليس الوقار حب فيه أنشأت التي املراجع تلك فإن

واحد. وقت يف اجتمعت إذا إال الحياة يف والزهد النسك إىل
عليه حتًما وليس بلزام، لصاحبها النسك فليس االفرتاق بعض ولو افرتقت إذا أما

الحياة. نعيم من يأنف أن
اللذات عن بصادف والوجاهة والدين العلم بيوت من بيت يف تربَّى من كل ليس إذ
نراه فيما واألمثلة املحابس، يسميها التي والدور الصوامع عىل بعاكف أو والشهوات،

كثريات. نقرأه وفيما
فإن املجون، ويستطيب الخمر يعاقر أن الِعرض صيانة تمنعه عربي كل وليس
كمجون ذلك مع ومجونهم العروبة، من الصميم يف عرب واألعىش وطرفة القيس َ امرأ

األديان. وعهود الجاهلية عهود يف األخرى األمم أبناء من الشعراء
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ألسبق وإنه رضيًرا ُولَِد قد بشاًرا فإن الشبهات، مواقع من عازًفا رضير كل وليس
املبرصين. من الشبهات إىل

ضعف كان ربما إذ واألشداء؛ األقوياء حظوظ عن ُمْعِرًضا البنية ضعيف كل وليس
كبح عىل تقوى فال اإلرادة يضعف ألنه الحظوظ، تلك التماس يف اإلفراط إىل سببًا البنية
ألنه والرسور؛ الطرب عن أبًدا مرتفًعا املتكرب ليس وكذلك اإلغراء، ووساوس الطبع سورات
للتغامز يعرضه أو واملهانة، السخر عليه يجلب ما ورسوره طربه يف يكن لم بصريًا كان إذا
والثراء. البذخ ومظاهر الحب غزوات طريق من أحيانًا كربياءه يُريض لعله بل والتقريع

ومن أوهاقها، من الواحد الطبع يُْفِلَت أن الصعب فمن كلها األسباب هذه اجتمعت إذا أما
والتزام الدنيا باجتناب أي العالء، أبو بينها وفق كما إال جميًعا بينها يوفق أن الصعب

والقناعة. العزلة
أبو يصاب أن الزب رضبة يكن فلم فيه، استحالة ال ميسوًرا كان افرتاقها لكن
برصه يفقد أن به أصيب إذا الزب رضبة يكن ولم الباكرة، طفولته يف بالجدري العالء
فلسفته من أو العالء أبي معيشة من يبقى وماذا املحبسني. رهن ذلك بعد يعيش وأن

املحبسني؟ رهن يكن لم إذا املعيشة يف
أو واحد، نمط يف والخيامية النواسية بني يجمع كان أنه الحالة هذه يف الظن أكرب
اآلداب ديوان يف الخيامي ونمط النوايس نمط إىل يضاف جديًدا نمًطا لنا يُخرج كان

األصيل. الطبع وذلك الوقاد الذهن بذلك خليًقا بديًعا نمًطا ريب ال ويكون الرشقية،
النمط به ونعني البديع، النمط ذلك منه تُخرج التي العنارص جميع املعري ويف
الذي العالء أبا يذكرك أن قبل هانئ بن الحسن يذكرك أو الخيام عمر يذكرك الذي

ودرسناه. عهدناه
القائل: فهو وعقائدهم، الناس أخالق يف الشك عنده

ي��ج��ذب ل��ه ن��ف��ع إل��ى إال ن��اس��ك وال بَ��ر ف��ي��ه��م م��ا

القائل: وهو

دي��ن! ل��ك م��ا ال��ل��ه: ي��م��ي��ن ع��ل��ى ديِّ��ن أن��ك م��غ��رور ي��ا ت��وه��م��ت
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القائل: وهو

م��س��اء ع��م��د ع��ل��ى وي��ش��رب��ه��ا ص��ب��ًح��ا ال��ص��ه��ب��اء ف��ي��ك��م ي��ح��رِّم

القائل: وهو

األش��ر م��ن إف��راط ذاك وإن��م��ا ن��س��ك وال دي��ن م��ن ي��ح��ج��ون وم��ا

نفسه: وخالئق الناس بخالئق سخرة كل وفيه القائل وهو

رائ��ب��ي! ك��ل��ك أن ب��ع��ض��ي: وراب��ك خ��الئ��ق��ي ذم��م��ت إن ف��اع��ل��م ع��رف��ت��ك

كثري. ذلك يف وكالمه الدنيا، بمتاع والشغف الحياة يف الرغبة وعنده
قوله: منه

ف��ن��اه��ِب ال��ن��ه��اب ت��س��ط��ي��ع ك��ن��ت ف��إن ب��غ��رة ال��ن��ف��وس ال��ع��ي��ش ت��ن��اه��ب��ت

قوله: ومنه

اإلم��ك��ان��ا ي��ت��رق��ب ل��ك��ن��ه غ��ادة ف��ي ب��زاه��د ل��ي��س وال��م��رء

تقدم: مما أرصح وهو قوله ومنه

َخ��نَ��ْس��نَ��ْه ع��ن��ي خ��ي��اره��ا ألن إال ال��ل��ذات ع��ن أع��رض ول��م

بني واملساواة املباالة قلة من الشك ذلك يستتبعه وما النفس عقبى يف الشك وعنده
قوله: املعنى هذا يف كالمه أوجز ولعل واملثالب، املحامد

ك��ال��ط��ه��ر ف��ال��ن��ج��اس��ة ��ا ح��قٍّ ك��ان ف��إن ال��ب��ل��ى ي��درك��ه��ا األف��الك زع��م��وا وق��د

للدرس يغشاها كان التي األديرة بعض يف ذاقها قد الشيخ أن أستبعد فال الخمر أما
السماع. عىل بها العلم يف يقترص ال من أوصاف لها أوصافه فإن املذاهب، ومراجعة
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عليه ينم كما العزلة أيام بعض يف حني إىل حني من يذوقها كان أنه أستبعد ال بل
قوله:

ن��دي��م ب��غ��ي��ر ف��اش��رب��ه��ا ال��غ��ي إل��ى ت��ِم��ل وإن ح��ي��ي��ت، م��ا ت��ش��رب��ن��ه��ا ف��ل��م

يف ويعاوده يغالبه إليها شديًدا نزاًعا فيه فتلمس الخمر من الكثري نهيه لتقرأ وإنك
قوله: من يؤخذ كما أيامه معظم

ال��ح��ال ب��ي اط��م��أن��ت ك��ي��ف ت��ج��ه��ل��ن��ي ل��ن��ش��وة ح��لَّ��ت ال��خ��م��ر أن ت��م��ن��ي��ت

قوله: يف أو

وأح��زان��ي؟ ه��م��وم��ي م��ن ش��ي��ئً��ا ف��ت��ح��م��ل ط��ل��ق��ة ال��خ��م��ر ي��ج��ع��ل ن��ب��يٌّ أي��أت��ي
م��ي��زان��ي ك��ف��ة ال��ح��ل��م ف��ي م��خ��ف��ف��ة ش��اربً��ا ك��ن��ت ل��م��ا ح��لَّ��ت ل��و وه��ي��ه��ات

قوله: من أو

ع��ل��نَ��ا وال س��رٍّا ال ال��ده��ر ل��ن��ف��س��ي ب��ه��ا س��م��ح��ت م��ا ح��الٍّ ال��خ��م��ر ك��ان��ت ل��و

قوله: من أو

وأع��وان��ي أن��ص��اري أف��ض��ل ب��ال��ع��ق��ل ن��ش��وت��ه��ا ط��ي��ب أش��ري ال��راح أش��رب ال

قوله: من أو

وق��ار ف��ي��ه ي��ب��َق ل��م ب��ه��ض��اب��ه ري��ح��ه��ا ه��ب��ت ث��م ق��دًس��ا1 ك��ان ل��و
أوق��ار ظ��ه��وره��م ف��وق ل��ي��س أن أوه��م��وا ال��رواس��ي ال��ش��رب ي��ح��م��ل ل��و

جبل. اسم 1
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قوله: من أو

ط��ي��ال ع��ل��يَّ أوق��ات ح��ن��ادس ب��ش��رب��ه��ا ل��ي��ل��ى أم ل��ي ق��ص��رت وم��ا

قوله: من أو

ل��ل��زن��ان��ي��ر ع��ق��د ال��دي��ن ح��ل��ل ك��م ورع ب��أن��ط��اك��ي��ة ي��ن��زل��ن ال
ك��ال��دن��ان��ي��ر وج��وه ل��ل��ش��ارب��ي��ن ت��م��زج��ه ال��ت��ب��ر ك��ذوب ُم��دام ب��ه��ا

قوله: من أو

ب��س��ل��ط��ان ل��ي��ل��ى أم م��ن م��ؤي��دة وأص��ب��ح��ت دف��ر2 أم خ��دع��ت��ن��ي ل��ق��د
ق��س��ط��ان ال��م��رء ض��ل��ة ف��ي ل��ه��ا ف��ت��ل��ك ه��ذه ال��ع��ق��ل م��ن ق��س��ًط��ا أخ��ذت إذا

قوله: من أو

وأح��زان��ي ل��وع��ات��ي ذه��اب ض��م��ن��ت ول��و ال��راح أش��رب ال
م��ي��زان��ي خ��ف م��ا ك��أن��ن��ي ب��ه��ا ح��ل��م��ي م��ي��زان م��خ��ف��ًف��ا

الوجوه بعض من وهي خاصة، اللزوميات يف شاكلها وما األقوال هذه أضعاف إىل
مجالس وصف من الغفران رسالة يف جاء ما عدا وهذا الشخصية، بمفكِّراته األشياء أشبه

واآلخرة. الدنيا يف الشاربني ولذات الرشاب
مذاقها إىل وعاد الخمرة ذاق قد الشيخ أن عىل داللة تقدم ما كل يف يكن لم فإن
بالهني ليس مغالبة عليها، نفسه ومغالبة اشتهائها عىل داللة ففيه املحبسني لزوم بعد

ضمريه. وهواجس ذهنه من ورصفها نسيانها

يف يعيش كان أنه والنواسية الخيامية بني النزعة هذا املعري بنزوع الظن ويرجح
الفساد فيها يشيع عصور وتلك واألعراض، األنفس عىل وجزع واضطراب، فتنة عرص

الدنيا. عن كناية 2
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عىل سيما وال اللذات، عىل والتهافت الفرص اغتنام فيها ويكثر العصمة فيها وتندر
العهد ذلك يف وكلها الفرس، وحضارة العرب وحضارة الروم حضارة بني الطريق ملتقى
ويعصم النفوس يزجر ما والتماسك املناعة من تستبق ولم الزوال يف أخذت حضارات

اآلداب. رشائع ويحيي األخالق
وأبو الخيام الرجلني وكال الطريقني بني ونفرق والنواسية الخيامية نقول ملاذا لكن

والثناء؟ بالذم مستخف متعة، عىل مقبل كأٍس ُمعاِقُر نواس
وغاياته. ودواعيه أسبابه يف مختلفان العمل يف اتفاقهما عىل ألنهما ذلك نقول

فقنع حلها عليه فاستعىص الوجود مشكالت عالج ألنه وينعم يرشب فالخيام
الحياة بطالن عىل وأسفه شكوكه فيها يغرق الكأس إىل وعمد فيها هو التي بالساعة

الحياة. وعاقبة
يشتهيها ألنه خمر شارب هو وإنما مشكالت، وال عنده شكوك فال نواس أبو أما
يف قضية وليست منها مفروغ حقيقة عنده فاآلخرة سبيلها، يف اآلخرة لعقاب ويتصدى

الخيام. عمر مذهب يف كانت كما والجالء، الحل طريق
يف الخيَّام من وقريب العربية الثقافة يف نواس أبي من قريب فهو العالء أبو أما
ملتاع يستسلم حني كذاك وال كهذا يكون ال فهو األشياء، أصول عن والبحث التفكري
هذا يرتجم وقد إليه، قريب هو بما كليهما من يأخذ وحده نمًطا يكون ولكنه الحياة،

بقوله: الرتجمة بعض النمط

وم��ض��راب ع��ود ف��ي ��ك ل��ك��فِّ ف��ه��ل زم��ان��ه��م��ا أودى ق��د وال��رم��ح ال��س��ي��ف

من سِلم هو إذا املعري عىل لزاًما حتًما كان هل السؤال: لنا ويحق نسأل أننا إال
إىل به وتدفع تشككه التي الدراسة يدرس أن زمانه أهل بني بصريًا وعاش الجدري
نتيجة كان إنما الدراسة يف استغراقه أن الجائز من يكن ألم األشياء؟ أصول يف البحث
واملساعي املناصب طالب بها يشتغل التي األخرى الدراسات عن وانرصافه برصه لفقد
التي الدروس تلك — بصري طفل وهو — يدرس أن الجائز من يكن ألم الدنيوية؟
أهله علمه إذا الجائز من يكن ألم قبله؟ من أهله بعض رشحت كما للقضاء ترشحه
الحكمة دروس يف يسرتسل وال الفقهية بدروسه يكتفي أن القضاء لوظيفة لريشحوه

األديان؟ وشكوك والفلسفة
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وذكر شعره، من مواضع يف إليها والتطلع املراتب هو ذكر وقد يجوز، مما ذلك كل
فقال: الفتيا

ال��ت��ق��ل��ي��د م��ن ب��إع��ف��ائ��ي ت��اًج��ا غ��ًدا ف��ت��وِّج��ن��ي ال��ف��ت��ي��ا ق��ل��دت��ن��ي

بلده: أبناء يخاطب وقال

األم��ي��ر ذاك ال��غ��ي��ب ف��ي ذم��م��ت��م ل��ك��م أم��ي��ًرا ك��ن��ت ل��و ق��وم ي��ا

القضاء ويل فربما الدنيوية واملساعي الوظائف بدروس العالء أبو الطفل قنع فإذا
فقه من بعيًدا مناحيه يف يتشعب وال الدرس يطيل فال زمانه، يف القضاة عيشة وعاش
ما بعض ذلك إىل ودعاه مرة البحث به تمادى وإذا الرشعية، القضايا وفتاوى الدين
أو جاءت كما تذهب أن تلبث ال عارضة، خطرة إال هي فما حوله من ويرى يسمع

واألبصار. األسماع عن مزوية النفس خبايا يف تنطوي
التاريخ. ظالم يف موته بعد يعيش ولكنه والبرص الوظيفة يجد إذن كان لقد

قىض منذ عارفيه بني مجهوًال ويموت نفسه حقيقة جاهًال إذن يعيش كان لقد
هللا. يشاء أن إىل نحبه
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الشخوص؟ تلك من اختار فيما رأيًا العظيم شيخنا يجمع ألم الرسول: قال
اختياره. من وفرغ اختار قد العظيم شيخنا العالء: أبو قال

منها؟ اختار عما أسأله أن موالي أفيأذن الرسول: قال
يهتدي فلعله الشخوص؟ تلك من له مختار أنت ماذا يسألك هو بل العالء: أبو قال

وجوده. وأحوال حياته شكول من لنفسه، يؤثره فيما بهدى منك
تعاليت — أهديه وفيم العالء؟ أبا يهدي أفمثيل وغفرانك! اللهم عفوك الرسول: قال
ماذا يأبى؟! وفيما لنفسه يؤثر وفيما يدع؟! وفيما شأنه من يأخذ فيما — وتباركت ربي
وغرًضا ساخًرا، كنت إن لسخرك هدًفا أصبح أن قدري من بلغ وهل موالي؟ منك أسمع

القديم؟ تهكمك إىل ترجع أن لك طاب إن منك للتهكم
يعجز وإنما متهكم، وال منك بساخر أنا ما … بني يا هذا كل وال العالء: أبو قال
وليس لغريه، يختار حني القدرة غاية ويقدر لنفسه، يختار حني العجز غاية اإلنسان
أعظم الحرية لعل بل وحواء، آدم أبناء شملت التي السنة هذه يف بدًعا الحكمة صاحب
يرى ما كثرة عىل قياًسا الشئون؛ مختلف يف وينظر الحكيم يختار حني ألزم والرتدد
وجوه من الواحدة للمسألة يعلم ما وكثرة والنقائص، املزايا من يستوعب ما وكثرة
جوابي، إىل منك جوابه إىل أحوج وأنا سألتك الذي للسؤال أهًال تكون جرم فال وأطوار.
الراجح األثري منهم من أدري فال أبنائه، إىل األب ينظر كما شخويص إىل أنظر فإنما
بعد وأنا االختيار، عليه يقع ومن االختيار صاحب بعُد وأنا املرجوح. املزوي منهم ومن
ظن أو لك يخطر خاطر إىل آنس أن مني تستغرب بالك فما عليه، واملشهود الشاهد
أنت ما تدعوه. كما العظيم حكيمك حكمة من عليك حرج وال بني يا قل خلدك! يف يحوم

بعليم: أنا وما بجاهل
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ق��ري��ب م��ن ت��ن��ظ��ر ح��ي��ن ق��ري��ب إال وال��ج��ه��ال ال��ع��ل��م��اء وم��ا

عىل موالي يا العلم تنكر أنت إذ منك أستفيده علم ذلك مأخوذ: وهو الرسول قل
يل تقول وأن عليك، تعرض التي شخوصك من شخص عن أسألك أن وقصاراي نفسك،
أن رأيي من يبلغ لم وإن أسمع، بما الرابح وأنا بحميد، عندك ليس وما منها تحمده ما

يأباه. وما يريده فيما الشيخ رأي يضاهي
… هللا بركة عىل قل العالء: أبو قال

ينظر جليًال سيًدا أتمثَّلُه الشخوص، تلك أول املعرة قضاة قايض ذلك الرسول: قال
منه ويبطن يعلن ما منه يعلن الحياة من بنصيب وينعم إليه، الدنيا وتنظر الدنيا إىل
من عليهم يشكل فيما القاصدون ويقصده والدين، العلم يف الناس ويسأله يبطن، ما

… والحاجات املصالح وقضايا الفكر، قضايا
فرياه العالء أبي وجه إىل ينظر وهو القضاة قايض مآثر يف يطنب الرسول ومىض
واالستجهال، العجب من قليل وغري والحدب، الرحمة من قليل غري يف ويصغي يبتسم
إىل الشيخ فيعمد وغلوائه، إطنابه من اليشء بعض ويكفكف كالمه يف الرسول ويتأنى
وألوف ألوف والصيد الهند أقاليم يف سائًال: للرسول ويقول إليه، ينشط ال كمن الكالم
ألنهم حيٍّا نفيس أحسب الحياة عدمت لو أفرتاني الزمان، هذا يف األحياء البرش أجيال من

يعيشون؟ ألنهم أعيش أنني وأزعم أحياء،
املعدودة أعمارهم ولهم حياته، وللشيخ حياتهم لهم فإن موالي، يا كال الرسول: قال

املعدود. عمره وللشيخ
نصيبي وما وصفت؟ الذي القايض وذلك أنا فما عليك. هللا فتح املعرة: شيخ قال
به سمعنا ما الصني أهل من رجل هو العالء؟ أبا نفسه ى وسمَّ هو عاش إن الحياة من

األولني! يف
هواجس هناك فيلمح ضمريه أغوار يف يُمعن حني العالء أبو هو العالء أبو إنما
من ضيَّع أو ل حصَّ وما وحرمانه، نعمته وآثار واختباره علمه ومادة عقله، وشكوك قلبه
ذَْرُه بني؟ يا وقايضقضاتك أنا فما يقينه، أو ظنه من ينتهي ما وغاية وأشجانه، أحالمه
وبينه بيني الصلة فإن وإنصافه، عدله وطالب أمراؤه له اختار كما يعيش اختاره وما
فما والصني، الهند أرجاء يف يعيشون أو عاشوا ن ممَّ ألوف وبني بيني كالصلة لك قلت كما
قرار. إىل هبط وال ذروة إىل منها صعد وال الدار، عتبة العالء أبي حقيقة من صاحبنا اجتاز
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نعيمه، وينعم حياته يحيا النوايس الشاعر يف هللا أفاده شيخنا قول فما الرسول: قال
زمانه، بعد الشهرة يحرم وال نظم، كما الشعر وينظم رتع، كما العيش لذات يف ويرتع

وأقرانه؟ معارصيه بني الحظوة وال
خلوده أخلد أن لرسني عيشه أعيش أن رسني لو مستكرًها: متهانًفا العالء أبو قال
فكيف مرتقاه، غاية وتلك بني يا نديم ذاك زمانه: وبعد زمانه يف اشتهاره اشتهر وأن
صالته ويبتغي مرسته ويرجو ينادمه من مكان فوقه ومن النديم مكان أوثر تراني

وعطاياه؟
قال: حني إال األفق من اقرتب ما هانئ، ابن هللا رحم

ص��دي��ق ث��ي��اب ف��ي ع��دو ع��ن ل��ه ��ف��ت ت��ك��شَّ ل��ب��ي��ب ال��دن��ي��ا ام��ت��ح��ن إذا

للشاربني لذة الخمر يدها من وِرشب يوم، كل يف أنا وامتحنتها يمتحنها أن أبى ثم
تمتحنها لم بالك ما لسألته: لقيته ولو بغيض، عدوٍّ من الضيافة أقبل أن أنا وكرهت

نهار؟ وال ليل يف امتحانًا تألوك ال لك محنة تركتها هللا يرحمك
ذاك. وال هذا يف أرب من يل كان فما قاضيك جانب إىل بني يا خذه

الفاريس عن الشيخ أسأل هل ويُحِجم: يُقِدم وهو قال ثم هنيهة، التلميذ الرسول فوجم
الخيام؟ عمر

عنه؟ سألت إن مجيبًا تخالني فبماذا تسأل، نعم وقال: العالء أبو فهش
عرضت التي الشخوص تلك من أستاذنا الختيار فطنت أنني أحسب التلميذ: قال

عليه.
ليقنع وإنه وزهده، بحثه عن لريىض وإنه الفاريس الفيلسوف ليختار أستاذنا إن
املنجم بعلم واألرضني السماوات يف ذلك بعد لينظر وإنه وحبيبه، وقدحه برغيفه قنع كما
مكان ال والتعليم، الهداية مكان زمانه بعد الخلف سرية من ليتبوأ وإنه الحكيم، وخربة

والنديم! السمري
ال واملراجعة الروية قطوب ولكنه يسري، قطوب الرضير الحكيم وجه عىل فبدا
نسخة أكون أتراني نجوى: حديث يف كأنه شفتيه بني وهمس واالنقباض، الكدر قطوب

كان؟ ما كائنًا أحٍد من منقولة
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وميالده، ميالدي قبل فيه خريت أنني لو أختاره كنت لقد بني! يا كال قائًال: جهر ثم
من وأصعب آثرت من أقرب فهو عنه هللا ريض أرب: من الشبه هذا يف يل فما اليوم أما

أبيت.
بخمر سكر ولنئ االمتناع، بقوة حظي ملا التعاطي بلذة حظي لنئ يقول: عاد ثم
منها اإلعراض جرب ملا واحدة خطوة الدنيا اتباع جرب ولنئ األنفة، بخمر سكر ملا الدعة

الطريق! بعض يف التقينا وربما طريق، ويل طريق له خطوات،
إال صورة كل ترىضيل بني يا بالك ما إليه: القوم ورسول بتلميذه الشيخ صاح ثم

أجلها؟ من رضيتني التي الصورة
العالء؟ أبي صورة موالي يا تعني التلميذ: قال
سواها. أعني وال أعني إياها نعم، الشيخ: قال

التربم يف حياته الشيخ أيقيض منرصًفا: وال منفذًا له يدِر لم عجبًا التلميذ فعجب
إنكاره؟ يف وأغرق به تربم ما إال يختار حني يختار ال ثم واإلنكار

وقضاء األقدار مع الناس قضاء يف الحرية جد والحرية العجاب العجب لهو وهللا هذا
الناس. مع األقدار

كذلك؟ أليس عجيبًا؟ تراه له: فقال التلميذ، ضمري به يهجس ما الشيخ أدرك وكأنما
كيف ثم الدنيا شكوت كيف أدري وما أعلم، به فأنت عجبي أكتمك ال التلميذ: قال

تشكوه؟ كنت ما اليوم تختار
واملشابهات: املشكالت تنجيل باألمثال فإنما مثًال، لك أرضب قال:

فضيلة وال حسنًا وال مزية ترى ال فجعلت الرحيب العريض العالم إىل خرجت هبك
ومن أنفه، هذا ومن عينيه، هذا من تمنيت هبك لنفسك، ذلك تمنيت إال الناس من أحد يف
ماضيه، هذا ومن وأمواله، أرزاقه هذا ومن عافيته، هذا ومن فكره، هذا ومن قوامه، هذا
أو الحكم ملكة أو الغناء ملكة أو الشعر ملكة هذا ومن ومستقبله، حارضه هذا ومن

التدبري. ملكة
الشخوص؟ هذه جميع بني أنت تكون فأين شخصك يف هذا كل جمعت وهبك

تكون. ال يومئٍذ إنك الجواب: عن بني يا مغنيك فإني تجب ال
أنت ولكنك آخرين، ومال فالن وسطوة خالد ولون بكر وعني زيد أنف تكون إنك
أنت فال هؤالء جميع كنت وإذا هؤالء، جميع تكون أن يعنيك الذي أنت وأنت تكون لن

كائنون. هؤالء وال
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والعروض؟ النوافل أتمنى ثم وجوهر بأساس أحتفظ أن يل يتسنى أال التلميذ: وقال
الجوهر، صميم يف داخل وهو إال َعَرض من فما القديم. خطؤكم ذلك الشيخ: قال
من َلجزء فقدته الذي برصي وإن عماد، منها ولألساس إال البناء أعىل يف رشفة من وما
ولقد … أختاره ما وال به أختار ما يل يبَق فلم معه كيل انتزعت إال أنزعه ال تكويني
هناك، تسكنها ودار هنا تسكنها ودار يجيء، ومال يذهب مال الحياة عوارض من يكون
وإذا يمينك. غري يمني يف الدرهم وقع فكأنما الفقري طبع وفيك املال كسبت إذا ولكنك
العدوة إىل منها تحولت وإن ساكنها فأنت شبابك ذكريات فيها وخلفت الدار سكنت
تختاره ما وكل املرة، هذه يف واحدة صورة عىل إال توجد فلن مرة وجدت وإذا األخرى،

محيد. وال محيص منه ليس الصورة، تلك وحي من هو فإنما ذلك بعد
العالء! أبا إال العالء أبو يكون لن بني، يا كال
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وفعلنا. استطعنا هلل الحمد الشيخ: قال
عنه. والسؤال العلم طلب يف إال موالي يا يشء كل يف ذميم الفضول إن الرسول: قال

سؤال؟ يف أستاذنا يل أفيأذن
وفعلت؟ استطعت عما تسألني أحسبك الشيخ: قال

ذاك! هو نعم. الرسول: قال
أنشد: ثم منسيٍّا كالًما أو بعيًدا نغًما يستحرض كمن قليًال الشيخ فصمت

ج��ري��ال ص��ه��ب��اء ال��ك��رخ م��اء أن ول��و م��ش��ربً��ا أن��ج��ح ك��ان ب��الدي وم��اء
ال��ب��ال ل��س��اك��ن��ك ف��ل��ي��ن��ع��م ال��ده��ر، م��ن س��اب��ق ب��ك ف��ات��ن��ي إن وط��ن��ي ف��ي��ا
أش��غ��ال ال��ق��ي��ام��ة ي��وم ل��ي وه��ي��ه��ات زائ��ًرا آت��ك ال��ح��ش��ر ف��ي أس��ت��ط��ع ف��إن

الذي الحرش هذا يف للمعرة وزيارة الوطن إىل عودة وفعلناه: استطعناه الذي هذا
إليه. حرشتمونا

العالء: ألبي يقول وراح مقام، كل ويف سن كل يف التالميذ شيطنة الرسول فأخذِت
القائل: أنت هذا ومع

ال��ل��م��م ي��ن��ف��ض��ون ن��ه��ض��وا إذا م أق��و ال ه��ام��د ل��ي��ت��ن��ي ف��ي��ا



العالء أبو

أما أقوم. ال هامد ليتني نعم! أجابه: ثم قليًال شفتيه وزمَّ ناحية رأسه الشيخ فأدار
من: بالحنني أحق مكان فأي قمت وقد

ت��راب��ه��ا ج��ل��دي م��س أرض وأول ت��م��ائ��م��ي ع��ل��يَّ ن��ي��ط��ت ب��ه��ا ب��الد

املعرة! هي هذه أحشائها. وبني صعيدها فوق واختلط ترابها، من جسمي أصبح بل
فيها. البعث عىل هلل فالحمد غريها؛ أعرف كدت وما عرفتها املعرة هي هذه نعم

مساءلة من محيص ال إذ السؤال؛ من اإلكثار عىل وعوَّل جديد، بسؤال التلميذ فهجم
السكوت ضجر من خريًا اإلجابة ضجر كان فربما األحيان، بعض ضجر وإن الشيخ

ذكراه. يف حكيمها لتحية املعرة إىل املقبلون ويجتمع االحتفال يعقد ريثما سنوات،
الدنيا عاف ن ممَّ للمعرة الحب هذا عجٍب من أليس الجديد: سؤاله يف التلميذ قال

بأرسها؟
«ما تلميذ: من كهذا سؤاًال يتوقع كان كأنه تأفُّف، وال ضجر غري يف الشيخ فأجاب
الكبري، الوطن يعاف من الصغري الوطن يحب إنما فيه! عجب ال مما الناس عجب أكثر
يصري منقلب أي فإىل نواحيها؛ يف وراءها السعي وكره فيها التقلب كره الدنيا كره ومن
فيه يزال وال يسوءه، بما يفجأه فيه جديد وال يتجشمه، فيه عناء ال الذي املكان غري
اتخذ من أحرى وما ببلواه؟ ويمتحن العيش مرارة يذوق أن قبل صباه عهد من قريبًا
فعل ولو القرية هذه هو محبًسا بأرسها الدنيا يف يتخذ أن يفارقه ال محبًسا املعرة يف
ما ببعض الحياة تسرتوحون فلعلكم العجائب واخلقوا فاعجبوا منه، لعجبتم ذلك غري
حني منكم يضحك ثم تسألون حني منكم يضحك القدر أطفال ولعلكم له، تعجبون
فقد لك. بدا ما سل بني يا السؤال؟ عن غنى يف أنكم أوتحسبون بالجواب، تقنعون
أدري فال واآلخرة، الدنيا يف السؤال وعالجت كثريًا، الناس وسألني كثريًا الغيب سألُت
السكوت، إىل دعوتك لو ساكتًا أخالك وما لسائل، مجيبًا أو سائًال أكن لم إن أصنع ماذا
لك اإلذن يريحني وقد ممنوع، يف وأرغبهم مباح يف الخلق أزهد فأنتم مأذونًا فتكلم
ما أجهل إنني لهم قلت حني قبلك من صدقني فلو عنك، اإلعراض يريحني ما أضعاف

بالغباء.» أقر أو بالصمت ألوذ حني إياي تصديقك يف لطمعت يجهلون
من وانقباض عنه، نهي أم السؤال يف ترخيص أهذا يدري ال الرسول واضطرب
نفسه يف رست قد كأنما يتكلم الشيخ عاد إذ لكذلك وإنه وانطالق، ط تبسُّ أم الشيخ
عليه، تسخطه ساعة يثريها عمن تريضصاحبها لحرارة وإنها الناس، عىل الثورة حرارة
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يرضيه ثائر العالء وأبو آٍن، يف الفزع وجفلة العدو بنشاط فيشعر فزًعا الجواد يعدو كما
بني يا تنبئني أال يقول: فعاد لطباعه. الكتمان طول يرضيه وال نفسه ثورة عن اإلعراب
أتحسبون يأباه؟ أو الجواب عن فيعجز بالعلم متهًما رجًال تسألون حني تظنون ماذا
محالة ال مطَِّلًعا يصحبه من أتحسبون املقربني؟ الحاشية بأرساره يجتبي سلطانًا الغيب
هذا كان إن والروغان؟ الدهاء أو بالضن اتهمتموه إال شيئًا يخفي فال أمره كل عىل
أن وأحرى سلطان، بحاشية ليسوا والعلماء بسلطان، ليس فالغيب بني يا تحسبون ما
ولكنه هناك ما يرى فهو ضيائه قدر عىل مصباحه يحمل الظالم يف كاملدِلج العالم يكون
حيث وجوده يجوز ما أو علمه يجوز ا عمَّ فاسألوا سألتم فإن هناك. ليس ما يرى لن
كما فيه والجهالء فالعلماء ذلك وراء ما أما املصباح. شعاع عليه يقع وحيث املدلج يراه

قريب. من قريب لكم قلت
وقال والنقمة، الجفاء غضبات من ليست غضبة أنها وعلم الصعداء، التلميذ فتنفس
وغري سائًال الحكيم أيها بقربك أسعدني فما عنه، أسأل لم ما علمت لقد يتلعثم: وهو
هو ما إال منك أطلب ولن علمك يف هو ا عمَّ إال أسألك لن أنني الحكيم أيها وسرتى سائل،
إىل ويسرتيح يأذن حتى أعفيه أو بسؤال، الساعة هذه يف آذنًا الشيخ أحسب فهل عندك.

الجواب.
مالطًفا تلميذه إىل والتفت وأناته، حلمه واسرتجع نفسه راجع وقد العالء أبو فتبسم
فنحن عليك وال منك أغضب ال أنني وفهمت رأيت ما مني تعودت قد كنت إن يقول: وهو
حرج وال هنيهة، منذ غضبت كما أغضب أو أجيبك أن ويل تسأل أن إذن ولك وفاق. عىل

ذاك. يف وال هذا يف مًعا علينا
اقرتاح يف األستاذ قول فما ورضاك، غضبك يف موالي يا خريًا هللا جزاء التلميذ: قال
يف العزيزة قريته إىل تعود ثم األرض آفاق بني رحلة يف قوله ما يجيبه؟ أن عليه يشق ال

الوفود؟ موعد
من بعد فرغنا وما الرحلة إىل أوتدعوني يقول: وهو مجلسه يف العالء أبو فاعتدل
الهجوم. لرسيع وإنك بني، يا فرصتك تضيع ال إنك فيه؟ والقبوع الوطن عىل الكالم

وإن أمِسك، غري موالي يا يومك إن يقول: راح بل يرتدد، ولم التلميذ يحجم فلم
أيام يف اآلن لتطوى كلها األرض وإن بغداد، من ساعات مسافة لعىل اليوم املعرة
ذلك لكان زماننا يف املستحَدثة العجيبة هذه تجربة إال السفر يف يكن لم فلو معدودات.

قبوله. يف هللا حفظه الشيخ وشفيع اقرتاحه يف شفيعي
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يصُدقه وال به يغرر الفتى أن له وخطر املتوجس، كاملسرتيب الشيخ إنصات فطال
بغداد! من ساعات مسرية عىل املعرة تقول؟ ماذا خفيض: صوت يف سأل ثم املقال،
الريح؟ بساط رجع وهل املعجزات؟ عادت هل معدودات؟! أيام يف تطوى كلها واألرض

بتصديق؟ أوىل والعقل أصدقك هل
بعد مًعا العقل ويصدق وسيصدقني الساعة يقبل أن إال الشيخ عىل ما التلميذ: قال

ساعات.
داود؟ بن سليمان وأين الريح؟ بساط فأين قبلت، الشيخ: قال

من العجب ظاهر عليه مقبل والشيخ يريده، ما للشيخ يرشح التلميذ مىض ثم
ومغربها، مرشقها األرضيف بقاع يجوبا أن اتفاق عىل وهما رشحه من فرغ حتى كالمه،
من كالهما يتعلم وأن بخربها، يسمع ولم العالء أبو يشهدها لم التي األجيال يشهدا وأن
من حرج وال سؤال من حرج فال يجهل؛ فيما له دليًال ويتخذه علم، من عنده ما صاحبه

إليه. وصال مكان كل يف له قيل وما العالء أبو قال ما — بعُد — وسنسمع جواب،
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جديدة؟ حياة أحيا أن وال جديًدا رأيًا أرى أن أملك ال إنني بني يا لك أقل ألم
العلم من له ُقدر ما كل فيه يعلم واحد عمر الدنيا هذه يف املرء يملك ما قصارى
وأطواره. أحواله منه ويستويف اختباره، فيه ويخترب العمل؟ من وسعه ما كل فيه ويعمل
الدنيا أعمار من له نصيب وال بعدها، له حصة ال الزمن من حصته فتلك قضاه فإذا

وراءها.
مزدادة؟ وحصة متجدًدا عمًرا هي أليست أستاذنا، يا والشهرة الرسول: قال

وليس له تكرار فيها الشهري، لعمر استطالة الشهرة بني يا كال العالء: أبو قال
أو قلُت، ما غري قوًال مني تنتظر فال الوقت من حصتي ختمت منه. ليشء تجديد فيها

جديد. عىل هذه دنياك من يوم كل أطلعتني ولو رأيت. ما غري رأيًا

من معنى فيها كلمة العالء أبي من يسمع أَوال الرجاء، خيبة من شيئًا الرسول فأحس
أنه يحسب كان لقد اح؟ َّ والرشُّ الحافظون منه وفرغ األوراق سطرته ما غري املعاني
مرة يسمع به فإذا القديم، العالء أبي من حة منقَّ بطبعة أو جديد، عالء بأبي ظافر
من منفذ فال بعده، هبط قد الزمن حجاب وأن العالء، أبو هو العالء أبا أن مرة بعد
الرحلة يقتضب أن وأوشك الحكمة. تلك غري حكمة إىل وال العلم، ذلك غري علم إىل ورائه
النظر يستحق أمر عالئية صورة يف الدنيا مشاهدة أن فعلم وتدبر، استدرك أنه لوال
الحكومات هذه يف رأيك أعلم أنا موالي يا إذن يقول: فانطلق العرفان، تستحق ومعرفة
ونظام عنها يشذون ال وترية عىل يجرون التي األمم هذه أو بالدها، تركنا التي العسكرية

تقول: ألنك الحمد بعض تحمدها أنت فيه. يهاودون ال



العالء أبو

ال��س��ان��ي1 ال��م��اط��ر م��ث��ل ل��ألرض ف��ال��م��ل��ك ب��ط��اع��ت��ه��ا ويَ��اس��ره��ا ال��م��ل��وك واخ��ش
ب��ف��رس��ان أو ب��َرج��ل ح��م��وك وك��م ب��ه ي��ع��اش ن��ف��ع ف��ل��ه��م ي��ظ��ل��م��وا إن
غ��س��ان أرب��اب أو ف��ارس أرب��اب وم��ظ��ل��م��ة ج��ور م��ن ق��ب��ُل خ��ل��ت وه��ل

القالقل، أزمان يف به يعاش نفع ولها الفوىض من تحمي املجندة الحكومات وهذه
ومظلمة. جور حكومة كل ففي حديث، أو الزمن من قديم يف للناس حرية أال تزعم وهي

مكنون. وظلم فتنة فهو ال أو يكون، هكذا والحكم
كذاك: هذا قلت كما ولكني قال: ثم طويًال. العالء أبو فأصغى

ل��ه! ي��س��ج��دوا أن رع��ي��ًة ي��ري��د ُم��ل��ك رب ال��ب��ري��ة ش��ر وم��ن

يدان أرباب وإنهم يحاسبون، ال وإنهم معصومون إنهم يقولون الحاكمون وهؤالء
يعقلون. أناس بني يكون أال أحراه وما هذا أحمق فما الراكعني. الساجدين بطاعة لها

وال الحاكمني هؤالء تحب الرعية أن لوال موالي، تقول ما الحق الرسول: قال
تطيع. بما راضية وهي إال تطيعهم

القديم: بيته أعاد أن عىل العالء أبو يزد فلم

ن��ع��م ف��ق��ل��ن��ا ص��دق��ن��ا. وق��ال��وا: ص��ارًم��ا وج��ل��وا ب��اط��ًال ت��ل��وا

العسكريني، هؤالء عند الحكم مذاهب تعظيم يف هوى ذو وكأنه يحاوره تلميذه فعاد
ألنهم يخضعون ولكنهم منهم، كره عىل يخضعون ال القوم هؤالء إن قال: فيما وقال
كأنها بعظمتهم ويفرحون مرادهم ويريدون تفكريهم ويفكرون الحاكمني إيمان يؤمنون

السادة. ألولئك يخضعون حني السيادة يف رشكاء وكأنهم نصيب، فيها لهم عظمة

يسقيها. أي األرض، يُسني املطر الساني: 1
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العالء: أبو قال

وس��ائ��د م��س��ود م��ن ح��ال ك��ل ع��ل��ى ش��ي��م��ة آدم الب��ن أع��ج��ب��ت��ن��ي وم��ا

اإلنسان لعقل أكرم فذلك مرَغِمني، وخضعوا وخالفوا فكروا وليتهم ، وأََمرُّ أدهى ذلك
حاكميه بأمر إال يفكر ال حتى الفكر اإلنسان يسلب أن أما الخالص، يف الرجاء إىل وأدنى
بآدمي وليس العجماوات، من وحيوان اآلالت من آلة فذاك رؤسائه، من الهوى وفاق وعىل

إمام. كل من باالتباع أوىل لآلدميني إمام والعقل عقل، له

فيه رجعة ال ما وقال الجدل، وحسم القول َقَطَع كأنه وجهه وزوى ذلك العالء أبو قال
عليه. مزيد وال

تُغفر أوال يقول: فانثنى والسؤال النقاش يف يسرتسل أن له طاب قد التلميذ أن إال
بعد آنة فالحهم الناس وشاهد األمور سياسة يف الرعاة أفلح لو حتى الرعية من الطاعة
خطأ من عقباه يف آمن خطأهم وأن يخطئون، ال وأنهم راشدون أنهم فعلموا أخرى،

الكثريين؟
القائل: من العالء: أبو فسأل

س��اس��ة! ف��ي��ق��ال أم��ره��م وي��ن��ف��ذ ع��ق��ل ب��غ��ي��ر األم��ور ي��س��وس��ون

موالي! يا هذا قائل أنت إنك كيف؟ التلميذ: فأجاب
تنظر فال سألت. ما قبيل من سؤال كل عىل جواب كل فحوى ذلك العالء: أبو قال
مشيئتهم. وتميض سلطانهم ويستقر أمرهم ينفذ حني الساسة هؤالء فالح إىل بني يا
أنهم تعلم يومئٍذ إليهم انظر يقدرون. فال يريدون وحني يفشلون حني إليهم انظر بل
الناس أن تعلم بل الناس، سائر يخطئ مما وأكثر الناس سائر يخطئ كما يخطئون
وال استطاعوه. أو يستطيعونه مما وأكثر صنعوه مما أكثر يومئٍذ الخطأ من لهم يرون

القديم: الحكيم قول أبًدا تنَس
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ال��ه��ب��ل ال��م��خ��ط��ئ وألم ي��ش��ت��ه��ي م��ا ل��ه ق��ائ��ل��ون خ��ي��ًرا ي��ل��ق م��ن وال��ن��اس

تحسبه ما يتعلمون حني الجبن يتعلمون املجندين الجيوش هؤالء أن بني يا واذكر
بقي وما أمره، وصاحب سيده بها يُغضب كلمة عىل يجرؤ لن أشجعهم وإن شجاعة،
بحميَّا مخمور إقدام أو اضطرار إقدام فهو الشجار أو القتال عىل إقدام من ذلك بعد

والفخار. الضجيج
فيه: وقلت الجبن هذا عرفت لقد بني. يا نفيس أبرئ وما

ال��ف��رار إل��ى ال��ج��ب��ان ل��ج��أ ك��م��ا ال��ت��الح��ي م��ن ال��س��ك��وت إل��ى ل��ج��أت
ب��اف��ت��راري ال��م��ح��اف��ل ف��ي وأب��خ��ل ص��م��ت��ي ال��ش��ف��ت��ي��ن م��نِّ��ي وي��ج��م��ع

السمت إىل امليدان من يهربون جبناء والكالم، املنطق من فارُّون بني يا كلهم هؤالء
وصورته كالرجل إال والشجاعة الطاعة من هو وما شجاعة، تدعوه أو طاعة تدعوه الذي

املرآة. يف

موالي. يا واحدة كلمة يف كله ذلك وإجمال التلميذ: قال
وهو: واحد، بيت يف بني يا كله ذلك إجمال العالء: أبو قال

ش��ي��ط��ان ال��وال��ي��ن م��ن أرض ك��ل ف��ي م��س��ل��ط��ة ش��ي��اط��ي��ن األن��ام س��اس

الحاكمني بالد من قافالن وهما وتلميذه، الشيخ بني الجدال بذلك وانفض
العسكريني.
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املسترشقون

أناس وهم باملسترشقني! نحن سميناهم من هم موالي، يا أمرهم استغربت الذين هؤالء
العربية يتعلم أقدمهم فكان عرصه، يف نشأتهم أول نشأوا ألنهم األستاذ بهم يسمع لم
عرشة قبل املعرة يف القيمة دروسه يُميل األستاذ كان يوم املغرب عرب عىل والحكمة
ويستعدوا القرآن أرسار ليفقهوا العرب علوم يدرسون ورهبانًا قسيسني وكانوا قرون،
حربها بني األناجيل عىل الخالف وأمر املسيحية الدولة أمر شاع ثم والربهان، بالحجة لها
يزالون وال الجرمان بالد يف طوائفهم كثرت ثَمَّ فمن واعتزلوه. عليه خرجوا ومن األعظم
يف والبحث باللغات مشغوفون قوم وهم سيما وال القوم، هؤالء بني يكونون ما أكثر
نحن حيث هنا االستعراب شيوع من األستاذ استغربه ما علة فهذا واللهجات. األصل
السانحة، هذه ويغتنمون الورد هذا حول يحومون هذا أجل من وأنهم مقيمون، اآلن
من ويتخذوا وسؤاًال حفاوة يوسعوه أن دون املعرة حكيم بهم يعرب أن يريدون وال
ويستقيص يصابرهم أن األستاذ شاء فإن إليها. يدعون ودعاية به يعتصمون بيانًا كالمه

يشاء. فيما األعىل الرأي فله خربهم
بالد يف قضياها بالقصرية ليست رحلة بعد ألستاذه التلميذ حديث كان ذلك
واستزاروه، فزاروه املحبسني ِبَرِهنِي سمعوا املسترشقني من فئات فيها ولقيا الجرمان،
عىل عنهم تلميذه فسأل الغرب بالد يف شأنهم من العالء أبو وعجب وأجابوه، وسألوه
ما وكثرة سؤال، من عليه أطال ما لكثرة القصاص، سبيل عىل أو االستطالع سبيل

تجوال. من كلفه ما وكثرة فائدة، من عنده التمس
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العالء: أبو قال نبأهم التلميذ أنبأه فلما

ال��ن��ب��ي��ط واس��ت��ع��رب ب��ع��دك ال��م��وام��ي ف��ي ال��ع��رب اس��ت��ع��ج��م

قال: ثم

ال��غ��ب��ي��ط ت��ح��ت��ه م��ن م��ال إذ وال��ع��ذارى ال��ق��ي��س ام��رؤ أي��ن

أين؟ أين؟ يردد: وجعل
هيهات! هيهات! يقول: عاد ثم

وال رهبان دراسة العلم يدرسون زماننا، رهبان بني أشباًها لها عهدنا فئة هذه
يعرفون وَقلََّما الدين، طريق من العلم إىل يحجون فهم يدرسون. ما كل يف رهبانًا يزالون
قصده للعلم كان من بها البرص إىل وأقربهم عجمة، أشد ونفوس أعجم بلسان إال العربية
عند يقف محيط كل كدأب دأبهم ومحيطون، جامعون وهم قدم، قومه لغة يف له وكانت

وثناء. جزاء من استحقوا ما ذلك عىل ولهم القلب، إىل منها ينفذ وال األطراف

الساعة؟ ألقاهم أن تأمرني أو تسألني الذين هؤالء ومن قال: ثم
رجاء، أو اقرتاح هو وإنما لك، والرأي فاألمر موالي، يا هللا أستغفر التلميذ: قال

إباء. أو قبول من ترضاه ما وأنت
لقيتهم أذنت فإن السؤال، يف طريقتهم عرفت وقد يسألون، الصحفيون هؤالء
نرحل أن قبل منهم نجاة فال مستخربون، هم ما بخرب لهم وأفضيت واحدة مرة جميًعا

الديار. هذه من
منهم واحد كان حتى أتمها فما مجتمعني! بهم عيلَّ قائًال: وأومأ العالء، أبو فاستسلم
طويل: كالم بعد منه وجاء إللقائه، وتصنَّع استظهره قد خطابًا يتلو وكان الباب، عىل

مولده كان وإن الشمال أهل من رجًال الجرمان بالد يف منك نستقبل إننا
وشاهًدا الساميني، إىل منسوبًا كان وإن اآلريني عقول من وعقًال الجنوب، يف
املزايا ودخيلة النبوغ حقيقة لنا كشف الذي األجناس علم صدق عىل جديًدا
وال والفنون، اآلداب يف ارتقاء وال عبقرية وال فضل فال الشعوب. بني واألخالق
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خفيت وإن الشمال، أبناء إىل جميًعا مردها يكون أن إال واألخالق العقائد يف
امليالد. مواقع واختلفت النسب مصادر

بينك الروح اتصل ملا اآلريني ساللة من العظيم الرجل أيها تكن لم ولو
يبيحون، ما وأبحت يحرمون، ما وحرمت البوذيون رآه ما فرأيت الهند وبني

تقول: حيث وجناه الحيوان أكل عن الناهي فأنت

ال��ن��ح��ل ألن��ف��س��ه��ا إال ج��م��ع��ت ف��م��ا ُش��ْرتَ��ه ال��ن��ح��ل ج��ن��ى ف��ي ح��ت��ى ال��ل��ه ت��ق

تقول: حيث منه عجبت وإن املوتى بإحراق الناصح وأنت

ال��ت��ب��اري��ح ط��ول م��ن أروح وذاك م��ي��ت��ه��م ال��ه��ن��د أه��ل ل��ت��ح��ري��ق ف��اع��ج��ب
وت��ط��ري��ح َخ��ْف��ٍي1 وال إل��ي��ه ت��س��ري ض��ب��ع م��ن ي��خ��ش��ون ف��م��ا ح��رق��وه إن
وال��ري��ح ل��ل��ن��ك��راء وأذه��ب غ��بٍّ��ا م��ي��ت��ن��ا ك��اف��ور م��ن أط��ي��ب وال��ن��ار

تقول: حيث الهند مذهب إال البرش إليه ذهب ما كل املنكر وأنت

ال��ب��ق��ر ب��ب��ول ال��وج��وه وغ��س��ل وأش��ي��اع��ه ل��ك��س��رى ع��ج��ب��ت
ي��ن��ت��ص��ر وال ح��يٍّ��ا ويُ��ظ��ل��م م يُ��ض��ا إل��ه ال��ن��ص��ارى وق��ول
ال��ق��ت��ر2 وري��ح ال��دم��اء رش��اش ي��ح��ب إل��ه ال��ي��ه��ود وق��ول
ال��ح��ج��ر ول��ث��م ال��ج��م��ار ل��رم��ي ال��ب��الد أق��اص��ي��ى م��ن أت��وا وق��وم
ال��ب��ش��ر؟! ك��ل ال��ح��ق ع��ن أي��ع��م��ى م��ق��االت��ه��م م��ن ع��ج��بً��ا ف��وا

يأتي حتى العالء أبو يمهله فلم نهاية؛ غري إىل تحيته يف منطلق أنه الرجل عىل والح
وكأنه يقول ورسوله تلميذه إىل ومال وغاياته. نتائجه إىل ويستطرد وأمثاله شواهده عىل
الهند ألهل أليس البقر» ببول الوجوه «وغسل قويل: الثرثارة هذا عن يذهب أين يَُسارُُّه:
شمال وأهل وآريني بساميني تعني ماذا قائًال: الخطيب الصحفي قاطع ثم نصيب؟ فيه

جنوب؟ وأهل

النبش. يعني هنا وهو أظهره اليشء خفى 1

املحروق. العظم رائحة 2
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بالد يف اليوم يعتقدون موالي يا «إنهم الصحفي: إجابة قبل يجيبه التلميذ فأرسع
للطاعة مخلوق وجنس والحكم، للسيادة مخلوق جنس جنسان: البرش أن الجرمان
املعروفون فهم الهند، إىل منه انحدروا ثم الشمال يف منبتهم السيادة أهل وإن والتسخري.
سام أبناء الساميون فهم الجنوب يف منبتهم والتسخري الطاعة أهل وأن اآلريني، بالهنديني
وهو إال عظيم نابغ من ما وأنه والسواد، السحنة يف شاكلهم ومن حام، أبناء الحاميون أو
ولعل الجنوب. أبناء بني ظهر وإن القريب، وعنرصه معدنه يف الشمال أهل إىل مردود
«… والروم الصقالبة مدرجة عىل مولود إنك موالي، يا الشماليني إىل انتمائك يف شبهتهم
الرجل! ويح بالتلميذ: وصاح نسبه يف املسبوب العربي انتفاضة العالء أبو فانتفض
القائل: أنا له قل مني. يسمع ال كان إن له قل التخليط؟ هذا بعد مني يريد أن عساه ماذا

ب��رب��ر آل م��ن ام��رٍئ ع��ل��ى ال��ه��اش��م��ي ي��ف��خ��رن ال
ك��ق��ن��ب��ر إال ع��ن��ده ع��ل��ي م��ا ي��ح��ل��ف ف��ال��ح��ق

جواب. من حسبه وذلك

تحية يقول: وأقبل زميله، زجر من سمع بما االغتباط عليه يبدو آخر صحفي هجم ثم
سام. أبناء من ابن أنا العظيم، العربي إىل اإلخوان

من بعُد فرغنا أما وقال: والضجر، السخط يكاتم وهو بالنهوض العالء أبو فهم
وبني أستاذه بني الحائر التلميذ إىل السؤال يوجه وهو بني؟ يا هذا من وحام؟ سام
اآلخر الصحفي فبادر ومستطلعني، ومسترشقني صحفيني من والسؤال، الزيارة طالب
أبناء من أنه وأنبأه ضجره، يف والرتفيه غضبه تسكني يف وتلطَّف العالء، أبي جواب إىل
اآلريني خصومة يف الفصل كلمة منه يريك وأنه عمومة، أبناء والعرب وأنهم إرسائيل،
كالم نرش أو بينهم نرشها عىل يجرس وقلما الجرمان بالد يف تنفع قلما وأنها والساميني،
الخافقني، يف يذيعونها أناس إىل خفية بها يبعث ولكنه أقوالهم، من يروجونه ما يخالف
إرسائيل! آل أحدهما طرفني، بني خصومة كل ويف الجنسني، خصومة يف بها ويعتزون

قديم عىل األضداد) (تزاحم من وسخره املطبوعة فكاهته العالء أبا أدركت وهنا
وقد وقال واألوالد، اآلباء بمرياث يلهجون وهم والعتاد، املال مرياث عىل أو األجداد،
تلك أخي، يا التأخري: وخوف الرحلة ووشك القطار بموعد يعتذر وتلميذه للمسري تهيأ
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هللا شعب والجرمان القديم، يف املختار هللا شعب أنتم هللا! غري فيها يفصل ال خصومة
اآلن؟ الحظوة صاحب أيكما تسألوني وال فاسألوه الحديث، يف املختار
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العالء. أبي نفس عىل السكينة هبطت
َخْوٌف ﴿َال فيهم قيل ممن وإنك سلطان، من عليك ألحد ليس أمان، يف إنك له: وقيل
من أحد ينالك وال يد إليك تمتد فال الفاني العالم من خرجَت يَْحَزنُوَن﴾، ُهْم َوَال َعَليِْهْم
ترفع وال بالحق نطقت إن همسك تُِطْل وال رأي، من لك بدا ما فُقْل بعدوان. الناس

الخالدين! من اليوم أنت باألمس: غريك اليوم أنت باملحال. نطقت إن رأسك
اختالف يف بمذهبه بالدهم يف وهو الجرمان بعض صارح ألنه ذلك له قيل وإنما
أْن لوال بالدهم، تخوم عىل به يبطشوا أن وهموا فشجبوه األقوام، وتفاُوت األجناس
الوزارية، للهيئات وال النيابية للمجالس مثلها حصانة ال التي الحصانة هذه عنه ردتهم

الخلود. حصانة وهي
مسلكه غري بأرضهم نزل حني الشيوعيني أو املشيعني جماعة مع مسلكه كان لهذا
منهم يعبأ ولم يقول، أن أراد ما فقال والفرار، والصمت واملداراة التقية من املعهود

وعيد. وال صخب وال بزمجرة
للشيوعي أو العالء، بأبي للرتحيب جمعوه حفل يف يخطب رفقائهم من رفيق وقف
سبقنا قد منا رجل الرفاق أيها هذا وترديد: إسهاب بعد فقال أسَموه، كما القديم العربي
وهو األرزاق قسمة يف التفاوت ننكر فنحن دعواتنا، من دعوة وكل آرائنا من رأي بكل
العاملني بني التفاوت عن فيقول مناحيه، من منحى وكل صوره، من صورة كل يف ينكره

األموال: وأصحاب

م��دوج أم��ي��ر أو ُم��َع��رَّى ف��ق��ي��ر وت��ح��ت��ه ال��ش��ت��اء ه��ذا ج��اءن��ا ل��ق��د
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أح��وج وه��و واح��ٌد ق��وتً��ا وي��ح��رم أم��ة أق��وات ال��م��ج��دود يُ��رزق وق��د

مدبر وهو املورس الشيخ وبني باملال أوىل وهو الفقري الشاب بني التفاوت عن ويقول
الحياة: عن

س��ائ��م ل��ل��م��ع��ي��ش��ة م��س��نٌّ وي��ث��ري راغ��ب ع��ي��ش ُع��دم��ه ف��ي ال��ف��ت��ى ي��ع��ي��ش

نادى قد وهو األمة، يف العاملني بني والتكافل االجتماعي التآزر إىل ندعو ونحن
فقال: قبل من بذلك

خ��دم ي��ش��ع��روا ل��م وإن ل��ب��ع��ض ب��ع��ض وح��اض��رة ب��دٍو م��ن ل��ل��ن��اس ال��ن��اس

فقال: للرعية الحاكمني بخدمة ونادى

خ��ادم ل��ل��ق��وم ال��ق��وم وأم��ي��ر ل��ن��ا ��ف��ت ت��ك��شَّ األم��ور ت��ب��ي��نَّ��ا م��ا إذا

وقال:

أم��راؤه��ا ص��الح��ه��ا ب��غ��ي��ر أم��رت أم��ة أع��اش��ر ف��ك��م ال��م��ق��ام م��ل
أج��راؤه��ا وه��م م��ص��ال��ح��ه��ا، وع��دوا ك��ي��ده��ا واس��ت��ب��اح��وا ال��رع��ي��ة ظ��ل��م��وا

فقال: اإلنساني املجتمع أعضاء بني التكافل يف هذا من أبعد إىل واستطرد

ال��ق��دم ب��ك ت��م��ش��ي ب��ل ل��ل��ك��ف، م��ش��ي ال ي��م��ارس��ه م��ا ألم��ر ع��ض��و وك��ل

فقال: املساواة هذا من أبعد إىل استطرد بل

ال��ض��ع��ي��ف وب��ي��ن ب��ي��ن��ي ق��س��م ِة ال��بُ��رَّ ب��اط��ن ف��ي ي��ل��وح ��ا ش��قٍّ إن
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تصوغها الحاكمة الطبقة مصالح هي إنما والعقائد اآلداب أن للناس نحن بيَّنَّا ولقد
حق ذلك بنيَّ قد العربي الحكيم وهذا دونها، من عىل والغلبة سلطانها لتدعم هواها عىل

قال: حني بيانه

ال��رؤس��اء إل��ى ال��دن��ي��ا ل��ج��ل��ب ب أس��ب��ا ال��م��ذاه��ب ه��ذه إن��م��ا

الحقوق: وتخويل اآلداب تحويل عىل وقدرته املال سطوة إظهار يف قال وحني

��يَ��ُع ال��شِّ ل��ه إك��راًم��ا وت��ج��م��ع بُ��ط��ل، ف��ي وي��ن��ط��ق ح��ق ع��ن ي��س��ك��ت ال��م��ال
ال��ِب��يَ��ُع ب��ه��ا م��ق��رونً��ا ال��ق��وم م��س��اج��د ف��غ��دت ع��ن��ه��ُم، ص��دت ال��ق��وم وج��زي��ة

قوله: يف به مبرش وهو العقل، بدين برشنا ونحن

ع��ق��ل��ي س��وى أم��ام��ي م��ا م��ن��ه��ا وأخ��رج ج��اه��ًدا ال��خ��ي��ر إل��ى ي��دع��و م��ن س��أت��ب��ع

كثري: من يسريٌ وهو قوله ذلك ومثل

وال��م��س��اء ص��ب��ح��ه ف��ي م��ق��ي��ًم��ا ـ��ل ال��ع��ق��ـ س��وى إم��ام أم��ام ال ال��ظ��ن ك��ذب

ذلك إىل أشار قد وهو سميناه كما ماديٍّا» «تفسريًا التاريخ تفسري قررنا نحن بل
فقال:

ج��ادوا م��رة ج��ادت ه��ي وإن ض��ن��وا ب��خ��ل��ت إذا أت��ب��اع ل��ألرض ال��ن��اس

الرواية: سبيل عىل البيت هذا يف أخرى مرة ذلك إىل وأملع

وال��ش��ج��ر ال��ن��ب��ت م��ث��ل ه��ي وإن��م��ا ل��ه��ا ح��س��اب ال ف��وض��ى ال��ب��ري��ة ق��ال��وا
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قال: حيث وتقريًرا توضيًحا وزاده

ال��م��ط��ر ال��ت��وب��ة ل��ح��س��ن ي��ج��ئ��ك��م ول��م ف��ع��ال��ك��م م��ن ل��ق��ب��ي��ح ت��ج��دب��وا ل��م

أبياته من ببيت العربية اللغة يف بلفظها االشرتاكية ذكر إنه قلت إذا أبالغ وال
فيه: يقول العامرة

م��ش��ت��رَك��ا األم��ر خ��ل��ت ال��ب��س��ي��ط��ة م��ن أن��م��ل��ة ق��در ل��غ��ي��ري أو ل��ي ك��ان ل��و

عمل بغري اإلنساني املجتمع عىل املتطفلني الفضوليني طبقات عىل أنحى قد وأنه
قال: حيث به ينفعونه

ال��ش��ح��ائ��ح ال��ن��ف��وس ك��د أك��ل��ه��م س��وى ��ب��وا ت��رهَّ ال��ذي��ن دأب وي��ع��ج��ب��ن��ي
ورائ��ح غ��اٍد ب��ي��ن ح��الل س��ع��اة ح��ي��ات��ه ف��ي م��ط��ع��ًم��ا م��ن��ه��م وأط��ي��ب

يكسبونه ملن إال القوت يبيح وال املتطفلون كان أيٍّا االجتماعي ل التطفُّ من يأنف فهو
كتب يف االشرتاكي املذهب مبادئ من اجتمع ما قصائده يف فرَّق قد وهو ويستحقونه،
وتجعله درجات، عرصه أبناء عىل ترفعه مرتبة وتلك العلميني، الدعاة ومباحث األساطني

واملحدثني. األقدمني بني اإلصالح تاريخ يف الفكر أئمة من
جمع الذي الشاعر نخب ليرشبوا جميًعا يقفوا أن سامعيه عىل الخطيب اقرتح ثم

الشعراء. من أحد كالم يف قط يجتمع لم ما ومنثوراته منظوماته يف مبادئهم من
بينهم الشيخ وقفة يرتقبون جلسوا ثم وقوًفا، أقداحهم ورشبوا جميًعا فنهضوا
قديم، أو مقاله من بجديد الخطيب بحث عىل ويجيب والتكريم التحية عىل ليجيب
الذي الرسول نبهه حتى بالتعقيب، مطاَلب أو بالوقوف مطاَلب أنه يعلم ال والشيخ
عىل الصمت فنزل املنصة إىل بيده أخذ ثم القوم، يرتقبه ما إىل مكان كل يف يصاحبه
رقيق بصوت يقول وهو املعرة شيخ إال بعدها يسمع لم هنيهة وانقضت الحارضين،
املاثل العاجز بهذا واحتفائكم ثنائكم جميل عىل مشكورون أنتم بالضعيف: ليس ولكنه
بمذهب أو االشرتاكيني بمذهب تبغونه ما يدري ال هذا موقفه يف حائر لكنه أيديكم. بني

قوله: فأما للتاريخ، املادي التفسري

58



املشيعني مع

م��ش��ت��رك��ا األم��ر ك��ان ال��ب��س��ي��ط��ة م��ن أن��م��ل��ة ق��در ل��غ��ي��ري أو ل��ي ك��ان ل��و

سواء حد عىل وفقراءهم أغنياءهم الناس أن به ويريد اإللهي التوحيد به يعني فإنما
قوله: من وهو أحًدا، يستعبدون وال أرًضا هللا جانب يف يملكون ال

وال��دار ل��رب��ه��ا ف��ال��ع��ب��ي��د م��ه؛ وأع��بُ��دي ي��ق��ول، م��ن داري وي��ق��ول

قوله: من هو أو

ع��دي��م م��ق��ت��ٌر ف��ك��ل��ه��م غ��ن��يٍّ م��ن آدم ب��ن��ي ف��ي م��ا
ال��ق��دي��م ال��واح��د وذل��ك ف��ن��اء ل��ه م��ا ال��ذي ي��غ��ن��ى

قوله: من هو أو

ي��م��ل��ك ال ال��ع��ب��د إن ض؛ األر ف��ي م��ن ك��ل ف��ق��ي��ر

قوله: من هو أو

ل��ك وال��م��ل��ك دون��ك ال��ف��ق��ر ل��ن��ا م ال��غ��م��ا ورب األن��ام إل��ه

من سمعت فيما تصفونها كما معناه إىل «االشرتاكية» ترسبت أين من أدري فما
ورشوح. بحوث من وقرأت خطب

السيد أويص فكنت األحياء؛ بجميع الرفق إال أردت ما بل بالناس، الرفق إال أردت ما
له: وأقول بعبده. يرفق أن

ك��س��ر إل��ى األن��اء إن ل��ه، أذاة ف��ع��ده اإلن��اء ال��ع��ب��د ك��س��ر إذا

إنه قلت ما منهما ويريبني الخرساء. بالبهيمة يرفقا أن والفقري العبد أويص وكنت
يريبني:
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ي��ت��ق��ل��د م��ا س��اء ض��ربً��ا. ال��ع��ي��ر ع��ل��ى ب��ج��ه��ل��ه ال��ف��ق��ي��ر م��غ��دى راب��ن��ي ل��ق��د

للمضيَّقني. السعة أهل يؤديها الزكاة إال يومئٍذ خلدي يف دار وما

وه��ْب م��م��ا ال��م��س��اك��ي��ن أف��دت ن��ع��م��ة ل��ي ال��ل��ه وه��ب إذا
ال��ذه��ب ع��ش��ر رب��ع وأع��ط��ي��ت��ه��م م ال��غ��م��ا س��ق��ي ع��ش��ر ل��ه��م ج��ع��ل��ت

أعجب: وكنت

ال��ن��ع��م��اء ع��ل��ي��ه��م ق��وم ـ��م��ة ال��ن��ع��ـ ف��ي ال��م��ض��ي��ق��ي��ن ي��ش��رك ال ك��ي��ف

الحنيفية: دين به وىص بما وأويص

ش��اك��ي��ن��ا اإلع��دام ب��ن��ي رأي��ت ل��م��ا زك��ات��ه��م أع��ط��وا ل��و ال��ن��اس وأح��س��ب

إىل السيادة فيه وتئول الغنى فيه ويبطل الفقر فيه ينقطع زمان يأتي أن أما
املنبئني بعض به أنبأ ما فذلك املزاملة ورشعة التساوي سنَّة عىل املستضعفني العاملني

ومجيبًا: راويًا فقلت زماننا يف

ال��خ��ط��م1 ال��غ��اب��ة أس��َد ف��ت��ض��ب��ط ي��رض��ى، ُع��ُص��ر ب��ع��دن��ا ي��أت��ي س��وف أن ي��ق��ال
ق��ط��م2 ك��ائ��ن زم��ان ص��ق��ر ك��ل ف��ي ك��ذب م��ن��ط��ق ه��ذا ه��ي��ه��ات. ه��ي��ه��ات
ي��ل��ت��ط��م ال��ش��ر ع��ب��اب ي��زال ف��ال زح��ل أو ال��م��ري��خ ال��ف��ل��ك ف��ي دام م��ا

وإن أقول، ملا مصدق فيه أنتم وما هيهات! هيهات مرات: اليوم وأقولها يلتطم
اتخاذهم عىل الرؤساء لومي وأين واملنقول. املعقول خالف مني تسمعوا أن أعجبكم
كذاك؟ إال تكون أن ينبغي ال املذاهب إن قولكم من إليهم الدنيا لجلب أسبابًا املذاهب
أريد. وما أردتم ما وشتان اإلقرار، سبيل عىل تقولون وأنتم اإلنكار سبيل عىل أقول إنما

به. ليقاد البعري أنف يف يوضع ما وهو خطام جمع 1

اللحم. اشتهاء القطم: 2
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قلت: الفوىضحني بمذهب ناديت أنني تدعون ال لكم ما بل

ع��ل��ي��ك��م واٍل ي��دخ��ل��نَّ ف��ال ـ��ًال ف��ض��ـ وأن��ف��ق��ت��م ف��ض��ًال أك��ل��ت��م إن
إل��ي��ك��م األم��ور ُردت إذا س ال��ن��ا أي��دي أم��ورك��م ت��ول��وا ال

والزهادة. بالعفة الوالني اتِّقاء أردت ولكني بالفوىض ناديت وما
قوله: الساعة تلك يف عليه متجليًا كان وكأنما ذلك املعري قال

أع��ذب ب��ف��م��ي ص��دق��ي ف��إن ب��أف��واه��ك��م ال��م��ي��ن ع��ذُب إن

املحال. يف بالصمت يفر إنه قوله عليه متجليًا يكن ولم
فغني الشيوعيني معارش من السامعني نفوس يف الجواب هذا أثر من حدث ما أما
األستاذ أيها كفى كفى الحكيم: أذن يف الرسول صيحة منه وحسبك واإلفاضة، الرسد عن

الناجني! من القوم بني أنا فما الخلود، حصانة يف نجوة عىل كنت إن فإنك الرحيم!
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التلميذ وأصبح والديارين، الديار يلعنان وهما الشيوعيني أرض من وتلميذه املعري خرج
قال: ما ومعيًدا قائًال واملحاذرة، بالتقية الوصاة إال القوم براثن من إفالته بعد له َهمَّ وال
تلميذك أما الفناء. أبناء سطوة من وأمان األقوياء، ضيم من حرز يف إنك الشيخ! موالنا
فإذا واحدة، بطشة به يبطشوا أن أمان وال معهم، له قوة وال منهم له حرز فال ومريدك
عىل اإلرصار فيظهر يداعبه الشيخ وكان الطريق. منتصف يف فقدته قد موالي يا أنت

الفناء: بدار أيامه سابق يف أنشد ما ويردد واملناوشة املناقشة

أع��ذب ب��ف��م��ي ص��دق��ي ف��إن ب��أف��واه��ك��م ال��م��ي��ن ع��ذب إن

عاقبة واحتمل بالئك عىل فاصرب أنت؛ بل الرحلة بصاحب أنا ما بني! يا قائًال:
التي الرحمة مواله مناشًدا والرجاء، الوصاة ويعيد وحرية خوًفا التلميذ فينتفض رأيك.

الحيوان. وبني اإلنسان لبني أرادها
يف وتلحف وتويص تخاف هذا يا بالك ما الشيخ: قال وصاته يف التلميذ أطال فلما
ذاك كان إن بينهم؟ ُكنَّا الذين كأولئك الناس من معرش إىل بنا ذاهب ألعلك الوصاة؟
آخرين قوم بسخافة يل طاقة فال السياحة، هذه مسافة بنا واخترص املعرة إىل بنا فُعْد
يف فارقناهم الذين كأولئك قوم بسخافة وال الشيوعيني بالد يف فارقناهم الذين كأولئك

العسكريني. الطغاة بالد
أخاف وإنما نرحل وأمثالها البالد هذه إىل ما الجليل. موالي يا كال التلميذ: قال
أولئك حجر املقال عىل يحجرون أقوام إىل اليوم بعد رحلتنا إنما الحسبان. يف ليس ما
يشاءون ما يقولون ولكنهم واحد، وضمري واحد رأي عىل الناس يقرسون وال األقوام،
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خوف موالي يا فذلك عليهم مقبلون ونحن الخوف خامرني فإن يشاءون؛ كما ويفكرون
الثعبان. خوف بعد الحبل

النرويج أهل بني وتلميذه املعري وتقلَّب الشمال، بالد البالد تلك يف الرحلة وطالت
الحكم من أنماًطا وشِهَدا األحوال، من كثريًا فحِمَدا األنحاء، تلك وسائر السويد وأهل

املقام. وطاب الرسى فطاب كافة، الغربية البلدان يف يشهداها لم والعلم
جامعة مدرسة يف اآلن فهما الدنمركيني، أو الدانيني ببالد املطاف آخر ونزال
كل اغتنام يف القوم عادة عىل ووزرائها، البالد مليك من بأمر املعرة حكيم إليها دعي
القول ويساجلوه طلعه، ويستطلعوا الشيخ ليسألوا وواردة، شاردة كل وتسجيل فائدة

جواب. من شاء بما ويظفروا
قبل بينهم كان الذي املعرش ذلك حكومة عن سؤال يف الشيخ أيأذن علم: طالب قال

الشيوعيني؟ معرش بهم وأعني الشمال، أقطار إىل يرحل أن
فيها يفعل كاتبها البواطن، من دونها ما تخفي ظواهر كلها حكمة تلك الشيخ: قال
القلم إال صولجان، من الكاتب لهذا كان ملا الرصاح القول عىل أمرها جرى ولو يريد، ما

والقرطاس.
الشورى سنة عىل وزمالئه الكاتب ذلك بني األمر أَوليس يسأل: الطالب فعاد

واملساواة؟
بني يا مه السؤال: يف يسرتسل أن قبل بالجواب الطالب وأدرك الشيخ فامتعض
بكاف الكاتب ذلك يخاطب من يلوم بعضهم سمعنا لقد مساواة؟ وأية شورى أي مه!
أنشده الذي القازاق شاعر قصيدة صاحبي يا أعندك الناس! سائر يخاطب كما الخطاب
الرسول التلميذ فوقف الرسول. التلميذ إىل والتفت هذا الشيخ قال هناك؟ ونحن مديحه

ناظمه: فيه يقول قصيًدا ينشد مىض ثم … موالي! يا نعم وقال: املنصة عىل مائًال

يكذبون. األنبياء فبعض كال باألنبياء؟ أشبهك هل
السفني. عليها يتصدع صخور املحيط البحر ففي كال! املحيط؟ بالبحر أشبهك هل

العيون. مرأى يف وقمته إال جبل من فما كال! بالجبال؟ أشبهك هل
لياليه. يف إال ييضء ال فالقمر كال! بالقمر؟ أشبهك هل

… فيه غمام ال صحو يوم يف ترشق إنما فالشمس كال! بالشمس؟ أشبهك هل

السؤال: ذلك سأله الذي العلم لطالب يقول املعري فعاد إنشاده من الرسول التلميذ وفرغ
وما سمعتموه، أخالكم ما سلطان؟ أو عاهل مديح يف الدهان هذا من أعجب أَوسمعتم
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يأمر ما واألذهان، الرقاب يف النافذ األمر من له كان واحًدا ملًكا امللوك يف تذكرون أخالكم
فيطاع. الشيوعيني كاتب به

الثراء؟ أصحاب من األَجراء ينصفوا أَولم سائل: وسأل
أخذوا ولقد األَجراء، ينصفوا ولم الثراء أصحاب ظلموا إنهم بني. يا ال املعري: قال
يف ومال التجار أيدي يف مال بني الفرق وما الدولة، مصانع يف أفرغوه ثم ذويه من املال

الوالة؟ أيدي
يف عدلوا قد يقولون ما عىل لكنهم فقال: تقدم بما الحق سؤال إىل السائل ورجع

فيه. اختالف ال واحد اليوم فأجر العاملني، بني األجور
يُعطى قد عندهم املحظوظ العامل ولكن فيه خالف ال واحد اليوم أجر املعري: قال

أنحاء. عدة من واختالف ناحية من مساواة فهي أجور، عدة
الشمال. أمم عن السائلون فنهض الشيوعيني معارش عن السائلون وفرغ

األقوام؟ أولئك من يحَمده ليس ما قومنا من حِمد قد األستاذ ألعل علم: طالب قال
وإن مداجاة، عن الناس أبعد أنكم رأيت فقد بني؛ يا أداجيك وال نعم املعري: قال

حواء. بني جميع يف أثارة منها بقيت
فينا؟ شِهد ا ممَّ األستاذ حِمد وماذا الطالب: قال

عىل بنيتموها التي تجارتُكم بنيَّ يا منكم حمدي جوابه: يف يوجز وهو املعري قال
اآلخرين، كفاية ويعطي كفايته يأخذ من إال منكم فما والشارين، البائعني بني التعاون

شاُرون. بائعون ألنكم رابحون، جميًعا أنتم بل خاصة، منكم ألحد ربح وال
اهتدى فإذا الشيوعيني، اشرتاك وبني املحتكرين احتكار بني قوام سبيل بني يا ذلك

هؤالء. إفراط ومن هؤالء تفريط من يسرتيحون فلعلهم جميًعا الناس إليه
هذا مع وأنتم األسواق، تقتحمون وال البلدان تفتحون ال أنكم بني يا منكم وحمدت

مغبون. غري طالب أرضكم من سلعة لكل رائجون، غانمون
وله إال بينكم طفل من فما الضعيف، وتعليم الفقري تعليم بني يا منكم وحِمدت
عليه. ظاهر لقصور أو فيه لضعف أخرى بالد يف أناس أهمله وإن معلموه، وله مدرسته

القليل. إال يحرمها وال األكثرين تعم ورخاءً وصحًة نظافًة منكم وحمدت
بالرزق عليه تبخلون وال عندكم يُقىل فال الكسري، الشيخ رعاية منكم وحمدت

الكفاف.
ال امللك يف تواضًعا — الحديث املغرب أرض يف العروش أعرق وعرشكم — وحمدت

العروش. أحدث من يرى
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يسري؟ أو كثري هو فهل كله هذا منكم حمدت
الكبري. الشيخ من كثري، كثري هو بل جميًعا: فصاحوا

ما فوق آخر شيئًا منكم أحمد أن — بعُد — يل أفتأذنون يبتسم: وهو املعري قال
املقال؟ يف والقصد السؤال يف اإليجاز منكم أحمد أن يل أتأذنون حمدت؟

سائليه. من الكبري الشيخ جواب ذلك وكان ودعاء، ضحك وكان سكوت، فكان
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البنات: ذرية مساوئ يف قلت يوم هذا سأرى أن أحسب كنت ما العالء: أبو قال

م��ق��س��م��ات وج��وه ف��ي ت��ب��ي��ن ب��ؤس ف��أي ال��ب��ن��ات تُ��ع��َط وإن
م��ل��وِّم��ات ال��خ��ط��وب وي��ل��ق��ي��ن ح��ل��يً��ا ويُ��ردن ب��ع��ول��ة يُ��ردن
��م��ات! م��ت��غ��شِّ غ��ارة ف��ي وال ح��رب ي��وم م��داف��ع��ات ول��س��ن

بل غارة، يف ومتغشمات حرب، يوم مدافعات نراهنَّ أندلس أرض يف أوالء نحن فها
غارات.

وحورها الجنة أخالدنا يف فنحرض — أندلس أرض — األرض هذه عن نسمع كنا
فيها بالحور وإذا مسجور، جحيم هي فإذا الُقرب شهادة نشهدها فاليوم ونعيمها،
الظباء أعجب وما بني! يا تُريني ما أعجب ما السيوف. ويتقلدون بالرشر يقذفون زبانية

الذئاب! بأنياب وينهشن النمورة بأظافر يقطعن
القديمة؟ الحكمة يف أفالطون به يقل ألم عجيب؟ أنه موالي يا أَوحق التلميذ: قال

أرسطاليس! ومعلم يونان حكيم قال ا ممَّ ذكر عىل أنك موالي يا حسبت
يونان كالم من بهذا سمعت ما لتلميذه: قال ثم طويل استذكار يف الشيخ فتأوَّه
زماننا من أفالطون إىل أقرب الزمان هذا يكون أن زمانكم عجائب من فلعل وحكمائها.

هللا؟ أصلحك النساء حرب يف أرسطاليس معلم قال ماذا األقدمني! السابقني نحن
فيها: يقول أفالطون، قوانني من كلمة التلميذ له فرتجم

يعالجن أن النساء وعىل بأجمعها، الحرب صناعة يتعلمن أن البنات عىل
— شتى أسباب بني — ليستطعن السالح، واستخدام الجيوش ونظام الرياضة
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وقد بعيدة، أرض يف للحرب الرجال يندب حني وأطفالهن ديارهن يحرسن أن
أن للدولة خزيًا فيكون األجيال، من كثري يف يتفق كما مغري جيش البالد يقتحم
الذود يف واالستماتة القتال عن يعجزن أن الحرب بفنون النساء جهل من يبلغ
ناحبات يهرعن أن إال الغارة هذه يف عمل من لهن يكون وأال األطفال، عن

واملحاريب! الهياكل إىل ناجيات

مرة العقل نوازع فيه ونزعت الفيلسوف، قال ما بصدق يؤمن أن العالء أبو فأوشك
تراث وغلبه العربية النحيزة غلبته أن لوال والعادة، الطبع نوازع عىل تطغى أن فكادت

منشًدا: تلميذه إىل فالتفت العريق الرشق

م��ق��ل��م��ات! ال��ي��راع م��ن ب��ه��ن أول��ى ال��ن��س��وان م��غ��ازل وح��م��ل

والنار. الحديد من وأوىل نعم

منشًدا: اسرتسل ثم

ع��ط��ب��ول غ��ادة ح��وراء ق��ل ع��ن��دي ال��ك��ب��ائ��ر أك��ب��ر م��ن إن
ال��ذي��ول ج��ر ال��غ��ان��ي��ات وع��ل��ى ع��ل��ي��ن��ا وال��ق��ت��ال ال��ق��ت��ل ُك��ِت��َب

يونان. معلم من القضية هذه يف بالحكم أوىل وهو ربيعة، أبي ابن حكم بني يا ذلك
الحديث؟ زمانكم يف الرأي هذا أصحاب بني يا أكثريٌ

واملرشق املغرب يف قليلني غري هم املرة: هذه األستاذ لبوس لبس وقد التلميذ فأجابه
باملساواة يؤمن من وكل وراءها وما الصني أرض يف ومنهم الصقالبة أرض يف فمنهم …
اليوم والحرب تحارب ال املرأة باُل فما هؤالء. رآه ما يرى أن خليق واملرأة الرجل بني

الثياب؟ يف اإلبرة شكة ومن املغزل إدارة من أسهل تدار آالت
صناعة للمرأة ترتكون ال لكم فما صعبت، أو سهلت قتل صناعة هي الشيخ: قال
جيشها تجعلون ال لكم وما مخزوم؟ أخو قال كما لغريها القتل صناعة وتدعون الوالدة
األبدان لتقويم البالد، بعض يف يحشدونها أنهم حدثتني التي الجيوش تلك مثال عىل كله

الجمال؟ ببأس والصولة
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مدد عن يستغنون ال املقاتلني لعل موالي! يا الرضورة لعلها يقول: التلميذ فأرسع
الرجال. قلَّ إذا النساء من

الفروسة من هي وليست الحرب وأصبحت الرجولة قلَّت إذا بل قائًال: الشيخ فأدركه
فيما اآلفة وإنما كالرجال، أصبحن النساء أن عندكم اآلفة أحسب ما البطولة، من وال

القتال! يف املساواة من إذن حرج فال كالنساء، أصبحوا الرجال أن أخال
استنفدت حتى شعوبكم من شعب كل يف بالحرب الغرام هذا ما الشيخ: سأل ثم
أيديكم؟ يف السلم أدوات عىل وجارت سالحكم واستنفدت نسائكم، عىل وجارت رجالكم
للحياة منكم كراهة فرط أهي األبدان؟ وتمزيق األرواح إزهاق إىل ة امُلِلحَّ الحاجة هذه ما
أنكم تحسبون وأنتم تعلمون ال حيث إىل مدفوعون أنتم أم املنية؟ من خوف فرط هي أم

تعلمون؟

السؤال هذا يف يسأله وأن عرصه، سيئات عىل الحكيم يحاسبه أن التلميذ خيش وكأنما
فهي العليم! الحكيم أيها أسألك هذا عن يعنيه: ما يفقه ال وهو فأجابه وزره، عن املتهم

مجيب! من لها وليس عنها تسأل األخري الزمن معضالت من معضلة
غيبوبة من أفاق وكأنما طويل، ل تأمُّ يف صاحبه عن وغاب قليل. غري الشيخ فشك
يأمن من عليها يقدم حيلة، له ليست من حيلة بني يا الحرب إنما يقول: أقبل حني علوية
الخصومة يف يستميت وإنما … يأمن ما له يبقى فال الرشور جميع يخاف من أو رشها
يف يستميت إنما اإلنسان. بني من إخوانه يخاصم أنه حسب وإن األقدار يخاصم من
تبديله، يمكن ال ليشء التبديل يطلب أو دوامه يمكن ال ليشء الدوام يطلب من خصومته
بنصف يحاربه لم بني يا القدر حارب ومن آدم، أبناء يحاربون وال القدر يحاربون فهم
يستجمع، أن جهده فأيرس القدر حارب من رأيه. بنصف وال سالحه بنصف وال عزمه

الصفني. يف وينهزم الجانبني يف يخرس وأن يستميت، وأن
الغيب، يستعجل أن فريق ويريد أمس، يعيد أن فريق يريد أندلس أبناء وهؤالء
هذا كل بينهم يستعر ولم لكان، إنسان يد يف كان ولو إنسان، يد يف ذاك وال هذا وليس

الشنآن.
كل كالهما يفقد حتى الحكيم: قال الفريقني؟ بني الشنآن لهذا دواء أال التلميذ: قال
وهؤالء هؤالء أيدي يف األخري السيف انقصم فإذا اعتقاده. نصف كالهما يفقد أو قوته،
الحق ونصف معه الحق نصف أن واعتقد حقه يف كالهما شك وإذا سالم! يف رجاء فهناك
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بالحق وإيمان الصفني، يف قوة من بقية وهناك أما سالم. يف رجاء فهناك خصمه مع
فيه! رجاء وال سالم فال الجانبني يف الكامل

ونصف باطله نصف لكليهما ليظهر بينهما الشيخ يسفر أَوال يمزح: وكأنه التلميذ قال
خصومه؟ عند الحق

شفتيه: بني وتمتم كالمه من املزاح ملوضع العالء أبو ففطن

ف��س��د رأي ال��ق��وم م��ن وذاك ص��ال��ح إل��ى ش��ف��ي��ًع��ا ب��ع��ث��ت
األس��د زئ��ي��ر م��ن��ه وأس��م��ع م ال��ح��م��ا س��ج��ع م��ن��ي ف��ي��س��م��ع

والنار. اإلعصار بني وسفريًا األقدار، حرب يف شفيًعا أذهب أن ذاك من وَألَفسُد
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يا تحدثني أال يسأله: تلميذه عىل فأقبل واملساجلة، للبحث اليوم ذلك يف الشيخ نشط
الحديث، الغرب يف املرأة حول بها يدورون أنهم يل ذكرت التي الفلسفات تلك عن بني
األندلس جنديات يف برأيي حدثتك يوم منها بالقليل أنبأتني فقد األخري؟ هذا زمانكم ويف
وإن كثري، عىل تشتمل املجال هذا يف القوم فلسفات أن أنبأَت مما يل الح وقد املقاتالت،
اإلباحة وفلسفة العشق وفلسفة الزواج فلسفة إىل كلها تنرصف أن توشك اليوم آراءهم
وأفرطت األمر بهذا عنيت قد امرؤ — تعلم كما — وإني الفلسفات. من ذلك شاكل وما
وكيف الخالف؟ يقع وعالَم فيه؟ القوم يقول فماذا الرهبانية، لزمت حتى به العناية يف

يختلفون؟
الطريق، هداية يف ولو األستاذ مقام الشيخ من أقوم أن ألستحي إني التلميذ: قال

الحكماء! وأقاويل الحكمة يف بالهداية فكيف
غريب. فيه وأنا أعلم به أنت بلد يف طريق هداية بني يا اعتربها العالء: أبو قال
زمانك، يف بني يا الدار صاحب وأنت املكان، يف تكون قد كما الزمان يف تكون قد فالغربة

القائل: أنا ألست التلميذ. ومقام األستاذ مقام من عليك وال فقل

اح��ت��ل��م م��ا غ��الم ال��ح��ق س��ب��ل إل��ى ي��ه��دي��ه ظ��ل ش��ي��خ رب

فيما بالطاعة اليوم منها فاقنع التلمذة مقام إال أبيَت وإن تتحرج. وال بني يا فقل
إليه. أدعوك

هذه املقال: يف متلعثم وهو يقول وأنشأ الشيخ، سؤال يجيب أن إال التلميذ يسع فلم
من أصحابها فمن العارضة، اإلشارة بوادر من لك الح كما كثرية موالي يا الفلسفات



العالء أبو

الطفل يضمره حب أنه ويزعم بحذافريها. األهواء ومرجع كله الحب املرأة حب يجعل
من ما وإنه ِلداته، مع يتواثب أو لعبته إىل يحبو أو أمه ثدي من يرضع وهو طبعه يف
النزعات هذه من ونزعة مكبوت، األهواء هذه من هوى ومناطها إال اإلنسان يبطنها خبيئة
يف رسيرته اإلنسان بها يناجي األحالم عنها تفصح وقد والتأويل، التفسري فيها يختلف

واألفكار. املعاني دون واألشكال بالرموز هنالك املناجاة كانت وإن املنام،
بإضافة ونقحه عدله ثم األول املذهب عىل نشأ من الفلسفات هذه أصحاب ومن

والغرام. الشهوة إىل والجاه املجد بإضافة أو املرأة، حب إىل القوة حب

تختلف كما والنساء الرجال أفراد بني تختلف أن ينبغي األخالق إن يقول من ومنهم
من وليس الرتكيب، متقارب العنارص متشابه غذاء إىل حاجة يف فالناس الغذاء، أنواع
يف األخالق فكذلك األحوال، جميع يف مطلوب األبدان لجميع صالح هو هذا مع طعام
ولكنها األوصاف، متشابهة العنارص قريبة الصالح إىل والدعوة الخري عمل من جملتها
دواءً يكون حتى البنية، حسب عىل الطعام يختلف كما املزاج اختالف مع تختلف قد
طعام وال واحد خلق وال واحد قانون الناس لجميع فليس لذاك. قاتل سم هو ما لهذا

آلخرين. يباح ما أناس عىل يَُحرََّم أن ينبغي بل واحد،

ينكر من ومنهم الطبيعة، حالة ألنها اإلباحة إىل يدعو من الفلسفات هذه أصحاب ومن
إىل ترون أال األحياء: طبيعة عن األحوال أبعد هي اإلباحة إن فيقول الزعم هذا عليه
قبائل إىل ترون أال العام؟ طوال والزهادة بالعفة تعتصم ثم وتقاتل تمانع العجماوات
تحفها وكيف والشعائر باملراسم واملرأة الرجل بني العالقة تحوط كيف األوىل الفطرة
دون واالعتصام االمتناع جانب إىل تكون أن أحجى فالطبيعة والشعوذات؟ بالتمائم
أنه علَّمتنا قد والحضارة الشهوات. ودوافع الحب غرائز يف سيما وال واالنطالق، اإلباحة
يكون الحب يف اإلباحة تكون وحيث الشعوب، نهضة تكون الحب يف القيود تكون حيث

الدثور. ثم الركود

ملشكالت عنده الصالح الحل ألنها اإلباحة إىل يدعو من الفلسفات هذه أصحاب ومن
يتنافسون والناس املال، عىل يتنافسون ألنهم يتقاتلون فالناس الحديث. العهد يف األمم
فإذا النساء. القتناص كاألرشاك هي التي واملظاهر الشهوات به يشرتون ألنهم املال عىل
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بواعث وقلت والعداء الزحام حدة وخفت ذاك كل زعمهم يف بطل الجنسني قيود بطلت
واإلغراء. الفتنة

أن الرجل يويص من — عظيمة دولة يف كبرية لحكومة رئيًسا كان وقد — ومنهم
حرم إىل اإليواء قبل الرجال من كثريًا تجرب أن املرأة ويويص النساء من كثريًا يجرب
التطواف يف الحياة من األول الشطر قضيا إذا واملرأة الرجل فإن الزواج. وحصن البيت
عىل تعني وقناعة الوفاء، عىل يعني استقرار إىل جانحان وهما الزواج إىل سكنَا والتجوال

الحياة. مدى صالحني وأبوين رشيدين زوجني وأصبحا العصمة،
حسبك! حسبك! املعري: قال

أصغي أن وشاقني األستاذ «دور» من تعبت فقد حسبي. حسبي نعم التلميذ: قال
وماذا اآلراء، هذه يف ترى ماذا لنا وقل موالي يا الساعة دورك فخذ التلميذ؛ إصغاء إليك

األقاويل؟ هذه يف تقول
القديم: كالمه من أنشد ثم قليًال الشيخ ووجم

خ��زاي��اه��ا ع��ن ت��ن��اءت ن��ف��س��ي ك��رأي رائ��ي��ة ال��ن��اس ن��ف��وس ك��ل أن ل��و
رزاي��اه��ا م��ن واس��ت��راح��وا اق��ت��ن��وا وال ول��دوا ف��م��ا ال��دن��ي��ا ه��ذه وع��طَّ��ل��وا

هراء. وبعضه حق، وبعضه سديد، بعضُه بني يا سمعتُه ما إن يقول: راح ثم
املطامع: وفتنة النفوس هوى املرأة أن حقٌّ

اإلم��ك��ان��ا ي��ت��رق��ب ل��ك��ن��ه غ��ادة ف��ي ب��زاه��د ل��ي��س وال��م��رء

أوزارها. يف وتقلَّب غمارها يف غاَص من تفتن كما الدنيا هَجر من تفتن وإنها

ب��ق��رب��ان��ه��ا أول��ى وب��ي��ت��ه��ا ب��ت��ق��ري��ب��ه��ا ال��ق��س إل��ى راح��ت
ره��ب��ان��ه��ا ف��ت��ن��ة ض��ام��ن��ٌة وأث��واب��ه��ا ال��دي��ر وزارت
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الحياة: عافته من إال يعافها ال الحياة مقياس وإنها

ي��ط��ع��م م��ا وض��رَّه ي��ع��ود م��رًض��ا وات��ق��ى ال��غ��وان��ي ك��ره ال��ف��ت��ى وإذا
��م ُم��نَ��عَّ وه��و ي��ب��ي��ت ع��ن��ه ق��ال م��ن وك��اذٌب ال��ح��ي��اة، ع��ن��ه ان��ط��وت ف��ق��د
ال��خ��ط��م ال��غ��اب��ة أس��د ف��ت��ض��ب��ط ي��رض��ى، ع��ص��ر ب��ع��دن��ا ي��أت��ي س��وف أن ي��ق��ال

الشهوات: دخائل يف املسارب خفية وإنها

ت��س��رب��ه��ا ف��ي ال��س��م ك��رب��ة م��س��ارب��ه��ا ف��ي ال��خ��ود وإن��م��ا

صغري: من عليها يؤمن وال صغري عىل منها يؤمن ال وإنه

ال��ول��ي��د ال��ح��رم ع��ل��ى ي��دخ��ل ف��ال ع��ش��ًرا ل��دي��ك ال��ول��ي��د ب��ل��غ إذا

القديم، الحكمة مذهب ويف الحديث صاحبكم مذهب يف سديد هذا وكل حق هذا كل
وليست الغواية، مع وينبعث الضمائر يف ويوسوس النفس يثري ما كل ليست املرأة أن إال

الرجل: رامه ما كل

ت��م��وَّل��ه��ا وأم��واًال اف��ت��راه ب��م��ا ت��زوج��ه��ا ن��س��وانً��ا رام وإن��م��ا

أخرى: مرة قل أو

م ق��الَّ ال��ح��د م��اض��ي ض��رب��ة خ��اف أو م��ع��ي��ش��ت��ه ف��ي ع��زٍّا رام وإن��م��ا
وأع��الم ب��أس��وار ل��ل��ن��اظ��ري��ن ُم��ع��ل��م��ة ال��ظ��ب��ي م��ث��ل ت��زوي��ج ش��اء أو

الزواج: يف الرأي أما الخالفني. ووفاق الرأيني قوام ذلك

ك��ه��ل��ة م��ج��رب��ة إال ـ��ن األرب��ع��ي��ـ أخ��و ي��ت��زوج ف��ال
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أقول: كنت كما أقول أنني عىل

ع��رائ��س ي��ق��ال أن م��ن ل��ه��ا خ��ي��ر ق��ب��وره��ا ت��زور أن األوان��س إن

أقول: كنت كما وأقول

رب��ع��ي ي��ك��ف��ي��ك ل��ع��رس��ه وق��ال ث��الثً��ا واح��دة ب��ع��د ت��زوَج
ل��ت��ب��ع م��ال��ت إذا وي��رج��م��ه��ا ب��ق��وت ق��ن��ع��ت إذ ف��ي��رض��ي��ه��ا
ورب��ع خ��م��س ف��ي ال��ح��ق س��ب��ي��ل ت��وخ��ى ف��م��ا اث��ن��ت��ي��ن ج��م��ع وم��ن

أقول: كنت كما وأقول

ن��ف��ع��ا م��ا ال��ن��س��ل ف��خ��ي��ر ول��دن ف��إن ل��ك��م ي��ل��دن ال ال��ل��وات��ي ال��ن��س��اء خ��ي��ر

أقول: كنت كما وأقول

غ��ب��ن وم��ن أذاة م��ن ن��ف��س��ي ف��أع��ف��ي��ت ءًا م��رزَّ غ��ب��ي��نً��ا ال��دن��ي��ا ف��ي وأص��ب��ح��ت

أقول: كنت كما أقول ثم

م��ش��اع��ي��ن��ا أوالًدا ي��ح��م��ل��ن ك��األرض س��دى غ��دون م��ش��اع��ات ال��ن��س��اء ش��ر

أنني: هذا مع أكتمك وال

ه��ْي وال أب��ًدا، م��ن��ج��ح أن��ا ف��ال ن��ف��س��ي ال��ش��ه��وات إل��ى ت��ن��ازع��ن��ي

بالد يف ونحن املنازعة «وفيم قائًال: أذنه يف ويهمس األستاذ، يمتحن التلميذ فأرسع
الصيام.» يف أفرط قد والشيخ الغرب

املحنة هذه من خرجنا قد الخبيث! أيها عني إليك به: يصيح وهو الشيخ فقهقه
ذلك مرصوعني! أو صارعني فيها أكنَّا يعلم وهللا إبليس. القديم أستاذك فيها وصارعنا

مختوم! وحديث مكتوم رس
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يقول: العظيم الجمع يف الخطباء آخر كان

أن أخىش سعيدة؟ مصادفة إنها أقول فهل ريب. وال عجيبة مصادفة إنها
املرشق حكيم املعري فليس ذلك، قلت أنا إذا بهما املحتفى الحكيمني أغضب
اليوم اجتماعهما وليس بالسعادة، يدينون ممن املغرب حكيم شوبنهور وال
خطوب عىل مقبل فالعالم واالستبشار؛ التفاؤل دواعي من الذكرى عالم يف
واإلقناع الصدق إىل أدنى قط التشاؤم مذهب يكن ولم وحروب، وأهوال وكروب
الحكيمان سعد فإذا العواقب، املحذور الجوانب العرصاملرهوب هذا يف كان ا ممَّ
اجتماع فهو البعيد، وتقريب الوعيد وإنجاز قرَّراه ما وإثبات رأياه ما بتحقيق

سعيد.
وخمسني مائة تمام هو — فرباير شهر من والعرشون الثاني وهو — غد
أرثر وهو الغربيني، بني التشاؤم مذهب يف األكرب اإلمام مولد عىل مضت عاًما
هذا يف األكرب اإلمام وبني بينه جمعت التي املصادفة أعجب فما شوبنهور،
لم إن املجيد مولده من عام ألف ملتقى عىل بالضاد، الناطقني عند املذهب،

السعيد. نقول: أن لنا يأذن
فحرضا، روحيهما استحرض قد وبأسائه شدائده يف العالم روح إن أنقول
الشقاء لعالم الخلود عالم من مؤاساة إنها أنقول فاقرتبا، أفقيهما بني وقرب

بشريان؟ أو نذيران إنهما أنقول والبأساء؟
بزمان وصفناه نحن إذا قدره من ونرفع ونكربه هذا زماننا نكرم أننا عىل

املتشائمني. مخاوف لنا حقق وإن التشاؤم
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الظن مع أو واالهتمام، الحب مع يكون إنما — كالتفاؤل — فالتشاؤم
شبيًها أو معقوًال األمل يكون حني األمل خيبة تجيء املشبوب، واألمل الحسن

ظنون. إخالف وال تشاؤم فال البداية من اليأس غلب إذا أما بمعقول.
منها الغيظ يمأله والذي عليها، يُثني كالذي يحبها املرأة يهجو الذي
الحساب ويحسب بأمرها ويشتغل بها يعتد كالهما إليها: الشوق يمأله كالذي
بلقائها فرح وال غضب! وال شوق فال بها يلهو الذي أما وإعراضها، إلقبالها
الفراغ طالب من ولكنه املدلهني العشاق من ذلك فليس لغيابها، حزن وال

العابثني.

ترى وقلَّما تشاؤم، أو لتفاؤل النفس فيها تتسع َقلََّما زماننا يف الحياة كذلك
يرتقب وال ماضيه إىل يرجع ال مبتور، بحارض الهيًا أو لفراغ ُمزجيًا إال فيها

عقباه.
بعضأجيالها يف وكانت والخيانة، األمانة عىل نحاسبها حليلة الحياة كانت
ال الهوى بنات من بنتًا عندنا فأصبحت واملودة، العطف عىل نحاسبها عشيقة
نخصها وال بلوم عليها نُنْحي وال أحد، من عليها نغار وال يشء عىل نحاسبها

بثناء.
وصفناه نحن إذا قدره من ونرفع ونُكِربه هذا زماننا نكرم قلنا: كما فنحن
نخطئ أخالنا ما بالحياة! نحفل وليتنا متشائمني، كنا ليتنا التشاؤم. بزمان
ما إىل بالقياس سعادة الغرب يف زميله وتشاؤم العالء أبي تشاؤم إن نقول إذ

فيه. نحن

املرشق بالد من التقى الذي العظيم الجمع يف الخطباء آخر القائل هذا كان
املحتفى للمذهب تزكية التحية هذه يف فكان العواصم. إحدى يف الحكيمني لتحية واملغرب
عىل جديًدا دليًال إبَّانها يف جاءت ألنها فيه، وتشكيك له مناقضة فيها كان كما بصاحبيه،
البنية تهضم كما وتفاؤل، تشاؤم من فيها يقال ما لجميع واستغراقها الحياة أفق اتساع

يضري. وما ينفع ما القوية
التشابُه أن أحق العجب: فرط من تلميذه ويسأل يعجب وهو املعرة حكيم خرج وقد
الزمان مسافة من بيننا ما مع والتجاور، القرب من املدى هذا عىل الرجل وبني بيني

واللسان؟ الفكر ومسافة العنرص ومسافة
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إىل النظرة يف الرجالن يتفق أن عجب فال موالي؛ يا ذاك من أقرب هو بل التلميذ: قال
التفصيالت عىل يتفقا أن العاجب العجب ولكن السرية، وتفاُوت الجرية تباُعد عىل الدنيا
الرضوريات من وال املذهب جوهر من هو ليس وفيما والعرضيات، الدقائق يف ويتشابها

العقول. يف والتماثل األصول، يف التوافق بها يقيض التي
ذلك؟ ومثال مستفهًما: العالء أبو قال

من والثالثني السادسة إىل يعيش املرء إن يقول: الرجل أن ذاك مثال التلميذ: قال
يف يزال وال وينقص ينحدر ثم ونوافله، ربحه من ينفق الذي التاجر يعيش كما عمره
تقول: موالي يا وأنت ووفاته. إفالسه يوم إىل ماله رأس من ينفق حتى وهبوطه نقصه

ق��س��م ل��ه��ا األرب��ع��ي��ن ف��ي ام��رأة س��وى ت��رد ف��ال األرب��ع��ون ت��ق��ض��ى م��ا إذا
وس��م ب��ه ل��ل��ف��ن��اء ع��ش��ًرا ع��ل��ي��ه��ن وارت��ق��ى ال��ث��الث��ي��ن ��ى وفَّ ال��ذي ف��إن
ال��ج��س��م ي��ق��ف أن ب��ع��د ع��ن��اء وه��ن زائ��د ج��س��م��ك ع��ص��ر ال��غ��وان��ي زم��ان

العقل وأن الشهوات مع العقول وضياع الفكرة، عىل اإلرادة بغلبة يقول والرجل
تقول: موالي يا وأنت يعقلون، ال ملن العمل وأن العمل، عن يكف

اإلق��ص��ار إل��ى ج��ام��ح��ه وي��رد غ��رب��ه ي��ث��ن��ي اإلن��س��ان وت��ف��ك��ر

وتقول:

س��اح��ب أخ��ذ أخ��ذه ط��ب��ع ال��غ��ي إل��ى ج��ره��م ب��ال��رش��د ال��ع��ق��ل أش��ار م��ا اذا

وتقول:

غ��ل��ب��ا غ��ط��ارف��ة ك��ان��وا وإن ه��واه��م، وج��ه��ة ك��ل ف��ي األح��ي��اء غ��ل��ب وق��د

وتقول:

ت��ق��دي��ر ال��رزق اب��ت��غ��اء ف��ي ل��ه ف��م��ا ق��در ف��وق��ه ول��ك��ن زي��ن وال��ع��ق��ل
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منها: كثرية أبيات يف رأيك وهذا املوت، من مستعارة سلفة النوم أن يرى والرجل

ال��ك��رى ط��وي��ل ن��وم وم��وت��ي ال��ن��ش��ور ق��ري��ب م��وت ون��وم��ي

ومنها:

س��ه��اد ع��ي��ش��ت��ه وك��ل ع��ل��ي��ه، ا ج��دٍّ ط��ال ن��وم ال��م��رء وم��وت

ومنها:

م��ج��ب��ول ب��األذى ه��و ع��ال��م ع��ن ب��أه��ل��ه ال��خ��روج ال��ن��وم وف��ض��ي��ل��ة

مع وأنت اإلنسان، صحبة عىل الكلب صحبة ويؤثِر الحيوان، عىل يعطف والرجل
خاصة: الكلب يف تقول األحياء أكل تحريمك

ي��ن��ب��ح إذ م��ن��ك خ��ي��ر وال��ك��ل��ب ف��أن��ك��رت��ه ب��ال��ك��ل��ب س��ب��ب��َت

أوشكت وقد األمهات، من يورث الذكاء وإن اآلباء، من تورث اإلرادة إن يقول والرجل
قلت: حني ذلك تقول أن موالي يا

أري��ب ب��ش��خ��ص ت��ل��ق��ح ل��م آدم زوج��ه��ا ال��ت��ي ح��واء ك��أن
غ��ري��ب ف��ي��ن��ا ال��ح��ازم وال��ع��اق��ل ج��ه��ال��ن��ا األرض ف��ي ك��ث��رت ق��د

مذاهب ويذكر أقدارهم، من ترفع كذلك وأنت الهند، اِك نُسَّ أقدار من يرفع والرجل
قولك: يف جاء كما تذكرها وأنت والرش، الخري يف املجوس

«اه��رم��ن» ت��ف��ك��ي��ره م��ن ف��ص��ي��غ غ��رة ع��ل��ى «ي��زدان» ف��ك��ر

«إن فيه: ويقول شمس» مغرب كل يوًما نُسلب «نحن الزمان: يف يقول والرجل
— لوجودنا أي — له بد فال طائًرا مترسبًا أبًدا يني ما الذي الحارض عىل مستقر وجودنا
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يف َمثَلُنَا ينشدها، التي الراحة إىل الوصول يف أمل بال الدائبة الدائمة بالحركة يتلبس أن
الوقوف.» حاول إذا يسقط فهو عاٍل جبل من املنحِدر مثل ذلك

بقولك: موالي يا شبيه وذلك

واألح��ي��ان ال��ده��ور ف��ت��م��ر ي��ت��ق��ض��ى م��ث��ل��ه ب��ع��د نَ��َف��ٌس

وقولك:

ي��ث��ب��ت ال ذاه��ب زم��ان��ك ل��ك��ن ي��ن��ط��وي ال ف��ث��اب��ت ال��م��ك��ان أم��ا

يف التقارب عليه يدل كما بينكما التعبري تناقض عليه يدل كثري، التشابه ذلك وغري
التفكري.

غفرانًا املرء بها يلتمس مزيفة ذلة يكون أن إال التواضع هو «ما يسأل: فالرجل
والضغينة؟» بالحسد مكظوظ عالم يف ومزاياه لفضائله

يف كثريًا التواضع وخلع واملالحاة، الرش التِّقاء كثريًا بالتواضع ع تلفَّ قد وموالي
اإلقرار جانبي يف صاحبه شغلت حيث من املسألة هذه وشغلته واملباهاة، الفخر قصائد

واإلنكار.
يف قرابة إال أحسبها وما قريب، لجد إيلَّ الرجل وإن لعجيب، هذا إن العالء: أبو قال
إىل الواحد القول يوحي الذي هو الطباع تشابه فإن واالطالع، الرأي يف قرابة ال الطباع
متشابهون. ألنهم يتنابذون، وقد يتفقون، فقلما العقول يف املتشابهون أما الكثريين، أفواه
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العلم مجامع خاللها يف َشِهَد أيام، بضعة اإلنجليز بالد يف أقام قد العالء أبو كان
األزمة وأنباء العاملية، السياسة أنباء من الكثري وسمع والرواية، الفن ومعاهد واألدب
الحكام بني األمور وانتظام الحكم نمط وأعجبه الخارجية، الشئون وزير أخرجت التي
أساس هو الربملان أن إال التلميذ ويأبى يحاوره، وتلميذه تلميذه يحاور فجلس والرعايا،
تنجب التي األمة أن إال الحكيم ويأبى األحكام، تدبري يف االعتدال هذا وسبب النظام هذا
فيها لكان وناخبون، نواب فيها يكن لم فلو برملان، بغري الصالح الحكم تعرف الربملان
صور فهو ذلك عدا ما وكل األساس، وهي املرجع هي ألنها يكون، أن ينبغي كما الحكم

أناس. وينبذها أناس يأخذها وأشكال،
ما يطيعوا أن إال الحكام عىل وما األمة، سواد من للكثرة هنا الرأي بل التلميذ: قال

هؤالء. به يأمر
يَْعِقلُوَن﴾ َال أَْكثَُرُهْم ﴿بَْل يقول: هللا إن رأي؟ السواد من للكثرة وهل العالء: أبو قال

هللا﴾. َسِبيِل َعن يُِضلُّوَك اْألَْرِض ِيف َمن أَْكثََر تُِطْع ﴿َوإِن ويقول:
بَيْنَُهْم﴾. ُشوَرٰى ﴿َوأَْمُرُهْم ويقول: التلميذ: قال

﴿َهْل ويقول: الذِّْكِر﴾ أَْهَل ﴿َفاْسأَلُوا يقول: جالله جل أنه ونسيت العالء: أبو قال
يَْعَلُموَن﴾. َال َوالَِّذيَن يَْعَلُموَن الَِّذيَن يَْستَِوي

النيابية؟ بالحكومة هنا يسمونها التي الحكومة هذه الشيخ يسمي فماذا التلميذ: قال
وفيمن النيابة معنى يف شئت ما واختلف النيابية الحكومة أسميها الحكيم: قال
يستطيعونها، ملن والطاعة الحكم، ألويل والحكم الرأي ألهل فالرأي ينيب. وفيمن ينوب
من غلبة فال األهواء، وتقابلت األحوال صلحت إذا الناس سواد عىل الطاعة يف مشقة وال
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واشتدت فريق سطوة اشتدت كلما األمور تبدُّل من بأس وال هناك، من هزيمة وال هنا
فريق. شكاية معها

زمانك، غري زمان إىل تنظر كنت وإن قولك يف أتابعك أن موالي يا أكاد التلميذ: قال
طغى إن االعتدال: فيها وكثر الجور فيها فَقلَّ جوانبها توازنت أمة بني هنا أننا فالحق
الناس، أوساط لهم صمد فلة السِّ تمرد أو الِعلية تجربَّ وإن التجار، كبار لهم صمد النبالء
الجند فهناك الرب يف والقادة الجند صال وإن العلم، رجل قابَلهم الدين رجال تحكم وإن
لتدبري فيه فصل وال جانب، عىل جانب فيه يطغى ال وتوازن تقابل البحار؛ يف والقادة
كافة، الفئات صنع ومن التاريخ صنع ومن الجغرافية صنع من هو وإنما فئة، عىل فئة

يدومون. ال أنهم وأخىش دائم، صالح يف فهم هذا عىل داموا وما
وزير من رسالة إليه يحمل الباب بحاجب إذا مقاله يميضيف أن ليوشك التلميذ وإن
بالحكيم وإذا الحكيم، مقابلة يف اإلذن يطلب بالوزير وإذا املستقيل، الخارجية الشئون
الساسة فيها يفرغ ال محرجات أزمات يف وهو الرجل خطب ما ويعجب: التلميذ يسأل
ذلك شأن من يعلم ما بعض له يرشح والتلميذ والشعراء؟ للشعر وال واألدباء لألدب

البالد. تلك يف الوزراء سائر شئون ومن الوزير،
الفارسية. اللغة يعرف موالي يا إنه قال: فيما التلميذ قال

أعرفها. ال ولكني العالء: أبو قال
الخيام الفرس حكيم شعر عىل اطََّلع قد موالي يا ولكنه ذلك، أعلم التلميذ: قال
أستاذ الغرب أدباء بعض يسحبه فيما وهو العالء، أبا العرب حكيم يلقى أن ويعنيه

املرشقيني. آداب يف الطريق هذا وفاتح الفاريس، الشاعر
املطالب؟ بهذه يعنى من البلد هذا وزراء من أَوكثري العالء: أبو قال

يف يكتب من ومنهم والعلوم، الحكمة يف يكتب من فمنهم قليل؛ غري التلميذ: قال
يكتب من ومنهم والتاريخ، الخطابة يف يكتب من ومنهم املمالك، وتدبري الشعوب نظام
ينقد من ومنهم الفنون، ومحاسن الطبيعة مشاهد يف يكتب من ومنهم والسمك، الطري يف
هذا وفرسان املقام هذا لرجال يتفق ليس ما النقد صائب من له فيتفق واألدب الفن أهل
فأعجب التمثيل معاهد يف شهدناها التي الروايات تلك موالي أيذكر يقولون. كما امليدان

كاتبها؟ عن وسأل ببعضها األستاذ
«برناردشو»؟ املسمى الرجل تعني املعري: قال

أعني. إياه التلميذ: قال
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الوزراء؟ أولئك من وزير أهو السياق؟ هذا يف شأنه وما يسأل: املعري فعاد
واحًدا أن أذكر فال األدباء، من عرشات عنه كتب أديب هو بل كال التلميذ: فأجابه
يف تظهر «إنها رواياته: شخوص يف قال الذي الوزير أصاب ما نقده يف أصاب منهم

للحياة.» صالحة هي هذا ومع تكون، أو تعمل ملا ال الحياة
أصدق وال أوجز صفة املقوال الكاتب لذلك أعرف فما بني يا صدقت العالء: أبو قال

اليوم؟ زائرنا أهو هذا؟ القائل الوزير يكون فمن الصفة. هذه من
األدب ميدان يف وكالهما إيدن، يدعى وزائرنا رششل يدعى ذاك التلميذ: قال
والنضال. الرصامة إىل أدنى وذاك املساملة إىل أدنى هذا كان وإن سواء، الحكم ومناصب
«ما له: وقال حديثه، إىل اطمأنَّ وقد تلميذه إىل وجهه أدار ثم هنيهة املعري فأطرق
كائنًا واحٍد لعمٍل بل — للحكم التفرغ فإن الخري؛ من إال املطالب بهذه اشتغالهم أحسب
خليًقا كان مطالبه تعددت ومن السماحة، وقلة النظر وضيق العنت إىل سبيل — كان ما

واإلنصاف.» املودة إىل أدنى وهو يعود وأن والخالف، للخصومة أفقه يتسع أن
إليه أِرسْع فأِرسْع! االنتظار، لحظات الرجل عىل أطلنا لقد بالتلميذ: هتف ثم

وباالعتذار. بالدعوة

من استطردا ما منه فحسبنا والوزير، الحكيم بني جرى الذي الحديث رسد ويطول
كل منها استنفذا حتى القول مقاصد يف الرجالن أفاض فقد الشعوب؛ وتدبري السياسة
سؤاًال التلميذ يقحم إذ باالفرتاق ليهمان وإنهما مناحيه، يف ويشاركان فيه يخوضان ما
التلميذ ولعل والثقافة، األدب بأفانني املتحدثان عنه شغل أن لوال يسأل أن حقه من كان
يقول: فاندفع وأستاذه، شيخه عليه يقره ال رأيًا العرص سياسة يف يرى أن عليه عز قد
مثل ينبئنا فما والربملان؟ الحكومة حديث من طرقناه فيما الكريم زائرنا موالي يسأل أال

خبري؟
منه يرتقب وأنصت للوزير األمر فأوجز الحكيم نفس من هوى السؤال ووافق

الجواب.
يتم كما الجليل األمر فيها يتم أن األمة هذه حكومة يف التوفيق رس الوزير: قال
قد وإنهم اإلباء، كل يأباه أو اإلرادة كل يريده أنه يعتقد من فيها وليس الصغري، األمر
تحفظ وال الصدور توغر ال رياضة يف واملغلوب منهم فالغالب الجد؛ يف الخصومة أحسنوا

القلوب.
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الصحف بها تفيض التي األنباء إىل يستمع وهو اإلنجليزية البالد يف أياًما املعري قىض
والحرب الحب يف ومغامراته أدبه عىل وتعقيبًا دننزيو» «جربيل الطليان لشاعر رثاء
ليس بالد يف اللغط هذا به يلغطون الذي الرجل يكون من صاحبه: فسأل والسياسة.

والبغضاء؟ الجفاء لهيب بينهما يستعر أن ويوشك صفاء، بالده وبني بينها
دانتي! خليفة هو صاحبه: قال

هللا؟ يرحمك دانتي ومن معرفة! به زدتني اآلن املعري: قال
املعري اسم اقرتن طاملا فقد وهمه! فلتات من يعتذر وهو نفسه إىل التلميذ فثاب
وال قرينه اسم يجهل ال املعري وأن متعارفان، أنهما حسب حتى قراءاته يف دانتي باسم
وبينه، بينك الصفة وتعرف تعرفه موالي يا حسبتك فقال: وتاريخه، أثره عنه يغيب
روايته منك اقتبس وأنه تلميذك أنه املحَدثني األندلس أبناء من األدباء بعض زعم فقد
والفردوس األرض بني رحلة فهي املشابهة. من الغفران رسالة وبني بينهما ملا املقدسة؛
يصنعون ملا وحكاية والغاوين، الصالحني من الشهرة وذوي لألدباء ومقابلة والجحيم،
حتى الوهم سبقني وقد العاجلة. الدار يف يصنعون كانوا ما عىل قياًسا اآلخرة الدار يف
لو «دانتي» أسأل أن الصواب وإنما الرواية؟ تلك منك أخذ أنه أصحيح أسألك: كدت

السؤال. ذلك بجواب أقمن فهو لقيتك، كما لقيته
الغفران؟ رسالة نمط عىل أخرى رسالة كتب أتراه خليفته؟ فعل وماذا املعري: قال
الطليان شعراء أشهر ألنه «دانتي» خليفة يسمونه وإنما موالي يا كال التلميذ: قال
مقاربة، وال فيها مشابهة فال األدب مادة أما زمان. يف أشهرهم كان كما الحديث العالم يف

واألخالق. والنزعات األقوال من كثري يف واملباينة املناقضة إىل أقرب لعلهما بل
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ليستزيده صمته يف مسرتسل الحكيم أن إال يحسب ال وهو رشحه يف التلميذ واسرتسل
شعره يف متدينًا هواه يف ُعذريٍّا دانتي كان لقد يقول: فجعل والتفصيل، الرشح من
الحياة، متعة واستنفاد الشهوات إشباع الحب يف فمذهبه خليفته أما حياته. يف صارًما
منها العربدة إىل أقرب وسجيته واإلباحة، الشك من العرص أهل مذهب الدين يف ومذهبه
أحرى دانتي وكان الرصني. العبوس إىل منها أقرب الثائر الضحك وإىل الرصامة إىل
والقماءة، الصَلع بنيِّ فهو خليفته أما بطائل، منهن يحَظ لم ولكنه النساء عند بالحظوة
من كان أنه عىل والبدوات. الغرائب ورائدات الفن بنات من الشواذ عند مجدود ولكنه
تهز رعدة لذاته وكانت والجسم، باللحم الشهوانيني من يكن ولم باألعصاب الشهوانيني
والحركة القلق وليدة فهي أحشاءه، بها ويحشو ماضغيه بها يمأل أكلة تكن ولم األوصال
الطموح إىل أقرب زعمه يف بذلك أصبحت قد وكأنها واالستنامة، الرتب وليدة وليست

واإلسفاف. الغواية من وأبعد األعىل، واملثل
منشًدا: املعري فقاطعه

ي��ت��غ��زل؟ ش��اع��ر أم ن��ال��ه، ب��م��ا م��أث��ًم��ا أك��ب��ر ال��م��ص��ر أق��اض��ي ج��ه��ل��ت

وسريوه؟ ذكره أكربوا قد بني يا وبهذا وقدروه، شهروه قد بني يا ألهذا
الشهوات عن امُلعِرض الحكيم سؤال يف واالستنكار التأفُّف لهجة التلميذ فأحس
الحرب يف ملغامراته شهروه قد لعلهم بل قائًال: يشعر ال حيث من وجاراه واللذات،

والغواية. الحب يف بمغامراته شهروه كما والسياسة
ذاك؟ وما املعري: قال

كانت فلما الكبري، موطنه من فصلوه صغري بلد أهل من كان إنه التلميذ: قال
الوصل إىل وسعى البلد ذلك رجعة يف طمع العظمى بالحرب يسمونها التي الحرب
فحمل إليه، وسعى فيه طمع ما دون الحوادث فحالت قومه، ومستقر أهله منشأ بني
جعل بل قتيل، وهو إال يربحه أن وأبى عليه حاكًما نفسه وأقام البلد ذلك وغزا السالح
وليدفن فيه ليموتن أقسم ألنه قتيل، وهو يربحه لن إنه كله: العالم مسمع عىل يصيح
ونادى وطن، عىل غضب أو وطنًا أضاع من لكل نصريًا هناك ليكونن أقسم بل ترابه، يف
العالم خسة عىل نقمة وأشدها وأجملها الدعوات «أعظم قال: كما هي فإذا بدعوته
إىل مرص ومن مرص، إىل أيرلندة من تمتد ألنها األيام، هذه يف وتخريفه وهرته الشائخ
األلوان، ذات والشعوب البيضاء الشعوب تجمع الهند: إىل رومانيا ومن فأمريكا، الروسيا
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محمد، وأتباع عيىس أتباع بني بالوئام وتميش القرآن، ووحي اإلنجيل وحي بني وتصلح
إلمداد وحديد ملح من عروقها ويف نخاعها يف األمم وسعته ما كل واحدة إرادة يف وتمزج
األمم جميع من الثائرون وسينضوي محالة! وسننترصال والحركة. العمل بغذاء النفوس
العنف وسندفع سالحنا، املظلومون العزَّل وسينتيض أعالمنا، إىل آدم أبناء جميع بني
وإغاثة املساكني لنرصة الصليبيني كغارة جديدة غارة ونشنها بالشدة، والشدة بالعنف
أسالب باألمس غنموا الذين واملبتزين املرابني عىل شعواء ونرسلها املنزوفة، الفقرية األمم

السالم.» أسالب اليوم ويغنمون الحروب
البلد، ذلك يف شأنه من كان ماذا ثم أوهام. وشطحات أحالم، أضغاث املعري: قال

واملستضعفني؟ املظلومني مع شأنه من كان وماذا
وشطحات أحالم أضغاث إال هي فما الحكيم. أيها تقول ما هو وقال: التلميذ فابتسم
أقسم الذي البلد من حيٍّا خرج حتى بالده حكومة يف الوزراء تبدل أن إال هو وما أوهام،
قادة مع تواطؤ عىل وهو إال قبل من دخله قد كان وما ترابه، يف وليدفنن فيه ليموتن

طريقه. يف يقفوا ولم يمنعوه، فلم الدولة، ورجال الجيش
قبل عنه سأل ما جواب يعلم وكأنه يسأل وعاد املرة ابتسامته الحكيم فابتسم

املستضعفني؟ واملساكني إليه: به اإلفضاء
فقد املستضعفون املساكني أما وقال: شيخه، ووقار أدبه ناسيًا التلميذ فقهقه

وضعًفا. مسكنة يزيدهم جيًشا حكومته عليهم جردت

من أعطاهم هل هللا؟ يرحمك وخليفتي دانتي خليفة صنع فماذا سائًال: الشيخ فتعجل
ينتضونه؟ ما سالحه

حسن عىل الزاحف الجيش به يحض شعره من شواًظا عليهم أرسل بل التلميذ: قال
النكري. وتشديد البالء

َال َما ﴿يَُقولُوَن العظيم: هللا صدق قال: أن عىل يزد ولم مهموًما املعري فوجم
يَْفَعلُوَن﴾.
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النفور كثري الناس، لقاء من السآمة كثري الغرب أمم بني األخرية أيامه يف العالء أبو كان
سمع التي والفلسفات واآلراء املذاهب يف الجدل عن اإلعراض كثري واملحافل، املجامع من

الحياة. بقيد كان أعوام يف يسمعه لم ما أيام يف أخبارها من
يشء ككل كلها أبياته1 بعض يف قال كما الكالم؟» ما … الشعر؟ ما … النحو؟ «ما

الدنيا: هذه يف

اج��ت��ه��اد غ��ن��اء إل��ى ي��ؤدي ال واج��ت��ه��اد ن��اف��ع غ��ي��ر ت��ع��ب

ما واملحافل املجامع يحتمل فكان وغرابة، جدة بالقوم عهده أول يف لألمر وكانت
العجم وإذا كالقديم الجديد فإذا الغشاوة وزالت الطالوة نصلت ثم والغرابة، الجدة بقيت
دعوة، يوم وكل الحياة! هي والحياة الناس هم والناس الدنيا هي الدنيا وإذا كالعرب،
اللتني األذنني تينك عنها أغنى كان ما ضجة عىل أو طائل، غري عىل خروج يوم وكل

الضياء. عن عينيه األقدار حجبت أن بعد الصوت، عن الرجل حجبهما

فيها: يقول أبيات من 1

ودل��س ت��ح��ي��ل ف��ي ف��ك��ل��ن��ا ع��ن��ت م��ن ف��ي��ه ن��ح��ن ل��م��ا أف
ع��ل��س؟ ب��ن وال��م��س��ي��ب م��رق��ش وم��ا ال��ك��الم م��ا ال��ش��ع��ر م��ا ال��ن��ح��و م��ا



العالء أبو

اإلنسان غاص فكلما القدم يف مطمورة بنية الدنيا أحسب كنت لصاحبه: يوًما قال
منجًما حسبتها الحديث العرص هذا يف بعثت فلما وأرسارها، حقائقها إىل أدنى كان فيها

واألرسار. الحقائق تلك إىل أدنى كان يومه بعد غده يف اإلنسان أمعن كلما مقبًال
تحسبها؟ ماذا فاآلن يسأله: صاحبه فأرسع

من واحد مكان يف فأنت تقدمت أو فيها رجعت فكلما مغلقة، متاهة أحسبها قال:
هناك. مخرج وال مدخل فال أغلقت وقد املخرج، من أو املدخل

دعوة كل وعاداته: تربيته عىل ئني املنشَّ العرص أبناء من تلميذه أو صاحبه وكان
ينتظر واألديان، الفلسفة مؤتمر من دعوة عنده وكانت العتذار، وإما لحضور فإما تأتيه
ال والحكيم يجيب؟ فبماذا الوسطى، القرون وحكيم العرب حكيم من اإلجابة أصحابها

االعتذار؟ يريد وال الحضور يريد

باملنجم وتارة املطمورة بالبنية تارة وشبهها للدنيا الحكيم عرض يوم سانحة فرصة تلك
املغلقة. باملتاهة وتارة املحفور،

إىل الحكيم وعاد واألديان، الفلسفة مؤتمر إىل الدعوة أمر يف املفاتحة إىل التلميذ فعاد
يدينون فيما بعًضا بعضهم فيه يشاور مؤتمر ساخًرا: متهكًما وزاد واإلعراض الرفض
يأكلون وفيما جميل وجه من يحبون فيما يتشاوروا أن غًدا القوم َليوشك عقيدة! من به
وفيما لذاذة من به يشعر وفيما جمال من يحبه فيما املرء يرجع وهل لذة! فاكهة من

اآلخرين؟ مشاورة إىل اليقني طمأنينة من يعتقده
اإلقبال نوبة من املؤتمر مسائل يف للخوض هنا أصلح النفور نوبة أن التلميذ فعلم
ما الحديث من يستخلص وأن جوابه، يدوَّن وأن يسأله أن الشيخ عىل واقرتح واملوافقة،
السؤال ومشقة الذهاب مشقة من معاىف والشيخ الشيخ، عن نائبًا املؤتِمرين، عىل يلقيه

والجواب.
الفطريني؟ من أم موالي يا العقليني من أأنت التلميذ: قال

هللا؟ هداك الفطريون وما العقليون ما مواله: فسأله
إن وقال موجزات، كلمات يف الفطريني ومذهب العقليني مذهب التلميذ فلخص
البداهة أن يحسبون والفطريني والهداية، اإلصالح سبيل هو اإلقناع أن يحسبون العقليني
الجليل؟ الشيخ يكون ترى يا الفريقني أي فمن األهواء، يغالب قلَّما اإلقناع وأن التفكري قبل

الفريقني! كال من العالء: أبو قال
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أقول: حني العقليني من أنا

وال��م��س��اء ص��ب��ح��ه ف��ي م��ش��ي��ًرا ـ��ل ال��ع��ق��ـ س��وى إم��ام ال ال��ظ��ن ك��ذب

أقول: حني الفطريني من وأنا

ج��ذاب اآلف��ات إل��ى ل��ط��ب��ع ف��م��ا م��ص��ال��ح��ه��ا ف��ي ل��ن��ف��س��ي ي��س��ع��ى ال��ع��ق��ل

أقول: حني هؤالء وال هؤالء من لست وأنا

ن��ت��ص��ادم! ح��ن��دس ف��ي ف��ه��ل��م��وا أع��م��ى م��ث��ل��ي األق��وام وب��ص��ي��ر

املغلقة املتاهة ودخلنا املحفور املنجم ومن املطمورة البنية من خرجنا التلميذ: قال
يف الشيخ رأي من للمؤتمرين أقول فماذا يتناقض. ال والحق تناقض هذا موالي. يا

األمور؟ هذه بني الحق حقيقة
يا للحقائق التناقض بل السآمة: بعض عنه رسى وقد ضاحًكا الشيخ به فهتف

لألباطيل. ال بني

الزيادة من وقليل هنا النقص من بقليل بينها التوفيق فيسهل وتتبدَّل تتغري األباطيل إن
من وال يمني من تحيد ال الصخور. وقفة سبيلنا يف تقف التي فهي الحقائق أما هناك،
دروبها يف بك أتحول أن أردت فإن حولها، من ونتحول بينها نسلك أن نحن وعلينا شمال،
وأننا ومشاهدة، وتجربة وتفكري رأي من للعقل هو فيما العقل نتبع أننا إذن فاعلم قليًال
أن الفطرة من نطلب ال وأننا وتسليم، وطمأنينة ذوق من للفطرة هو فيما الفطرة نتبع

يشري. حيث كليهما نستشري وإنما فطرة، يصبح أن العقل من وال عقًال تصبح

عارضة فأدركته سمع، ما عىل ويستقر يسرتيح إليه املصغي تلميذه أن العالء ألبي وبدا
متجددة؟ حياة إال الخالدة العبقرية وهل الخالدة. الطفولة ولعب العبقرية لعب من
ينامون من الطفل يرى فكما وإقبالها؟ الحياة ِة ِجدَّ من يدركه ملا إال الطفل يلعب وهل
ويُعِديهم معه يوقظهم أن إال العارمة الحياة شيطنة عليه فتأبى يقظان وهو جانبه إىل
والناس وحده يأرق أن له يطيب ال العبقري كذلك عليه، يشتمل الذي القلق من بمساس
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والفانون الخلود وشيطنة نيام، والناس األحالم يقظات شئت إن ثم فمن هادئون؛
تخالط حالوة وإنها جدها، تلطف جدة إنها شئت إن قل الجمود، موت يف سادرون
الرياضة، وجانب فيها اللعب جانب من تخلو ال — يقال ما كل بعد — ولكنها مرارتها،

رياضة. وال لعب فيه ليس ما الجد يستحق ولن

وآمنت. صدقت أراك سؤاله: عن هو كفَّ وقد يسأله تلميذه إىل فأومأ العالء ألبي ذلك بدا
يشء اإلنسان أيف الفطرة؟ يستشري الذي ومن العقل؟ يستشري الذي وَمن تسأل: ال لك فما
العقل من إما الجواب يكون ثم السؤال منه يكون الذي فهو الفطرة وخارج العقل خارج
العقل؟ هو واملجيب الفطرة هو السائل كان إذا الرأي وما املسئولة؟ الفطرة من أو املسئول

الجواب؟ وعىل السؤال عىل الخالف وقع إذا الرأي وما
بعدها انتظر ألنه ب، والتأهُّ الرسور موقع منه وقعت مفاجأة ولكنها التلميذ، وفوجئ
وال الجربيني؟! من موالي يا أنت إذن فقال: التفسري. من ومزيًدا االستفسار من مزيًدا

القائل: وأنت ذلك أذكر أن الساعة فاتني كيف أدري

ت��ق��دي��ر ال��رزق اب��ت��غ��اء ف��ي ل��ه ف��م��ا ق��در ف��وق��ه ول��ك��ن زي��ن وال��ع��ق��ل

كيف أيًضا تدري وال العبقرية: لعب من العارضة تلك فيه تزال وال العالء أبو قال
القائل: أنا ألنني القدريني من وال الجربيني من لست أنني الساعة فاتك

ب��ي��ن��ا ب��ي��ن ت��وس��ط ف��ي واج��ت��ه��د ق��دريٍّ��ا وال م��ج��ب��ًرا ت��ع��ش ال

الساعة: تلك يف أستاذه عىل استولت التي العارضة تلك شملته وكأنما التلميذ قال
تقول أن تريد وال مجرب اإلنسان إن تقول أن تريد ال بعينها؟ الجربية إال هذه وهل
ماذا الشهادة. عالم أو الغيب لعالم فيها الفصل تدع بل املشكلة يف تفصل وال مخري. إنه

يعتقدون؟ وفيما يفكرون فيما مختارين غري هكذا يكونوا لم إن الجربيون يكون
يف الجربية هي نعم موافًقا: فأومأ تلميذه من سمع ما وأعجبه املعري فأصغى

مقيم. قيد يف الجربية من خري وهي آيبة. ذاهبة أرجوحة
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التلميذ: قال

ال��ت��ظ��ن��ي ع��ل��ى ح��ج��اه م��ن ح��ص��ل��ن��ا زم��ان ف��ي ال��ت��ي��ق��ن ع��دم ل��ق��د

فهال بإقراره؛ املذنب ب تعقُّ القديم بكالمي لتتعقبني إنك ويحك املعري: به فهتف
واالستقصاء؟ بالسؤال مطاردتي عن حفظك أغناك

وخطوة يضري، ال والتعب فسيح، املسائل هذه يف موالي يا املدى قائًال: التلميذ فالحقه
اللحاق. تقرب ولن النطاق، تضيِّق لن الوراء إىل واحدة خطوة أو األمام إىل واحدة

ماذا؟ ثم مرتقبًا: الشيخ قال
ين؟ مسريَّ مجربين نيسء أو نحسن فيما كنا إذا الجزاء عالَم ثم مجاريًا: التلميذ قال

الجزاء؟ يف حقها فما مكَرهة الخري تعمل النفس كانت إذا الشيخ: قال
ويف الغبطة فيه وتجد وترضاه تؤثره ألنها مختارة الخري تعمل النفس كانت وإذا
عقوبة. أو بمثوبة بالنا نشغل أال بنا فأحِر الجزاء؟ يف أيًضا حقها فما والحرسة الندم غريه

ث��واب��ه��ا ألج��ل ال وأح��س��ن خ��ي��ر ألن��ه ال��ج��م��ي��ل ال��ن��ف��س ول��ت��ف��ع��ل

كرب فإذا ونماؤه، مصلحته وفيه الطعام ليأكل بالدرهم يؤجر بني يا الطفل إن
نهمته به ويشبع طعامه به ليأخذ وتحصيله بذله عىل وصرب الدرهم هو بذل الطفل
هي فتبدل النفس وتكرب تجهله، الذي خريها عىل فتؤَجر النفس تصغر وكذلك وأوامه.

الثواب: هو وذلك الجميل هو وذلك خري، من تعمل ما عىل األجر

دائ��ن ي��ظ��ل��م ح��ي��ن ال��م��س��اع��ي ق��ب��ي��ح وت��ج��ن��ب واح��د ب��ربٍّ أدي��ن

أنشد: ثم

ال��ع��ال��م ق��دم م��ذه��ب��ي وال م ال��ن��ج��و خ��ل��ود اع��ت��ق��ادي ول��ي��س

أرسع! بالفتى: فصاح الخالدة العبقرية لعب من العارضة تلك الشيخ عاودت ثم
هذا طلب يف االنتظار، بهم طال فقد إليهم أرسع والدين، الفلسفة مؤتمر بني يا أرسع
الفجار. عدد به ينقص وال األبرار، عدد به يزيد وال قرار، عليه يستقر ال والذي الحوار،
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الكالم؟ ما الشعر؟ ما النحو؟ ما شفتيه: بني تمتم ثم
كالم. يف كالم يف كالم
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واملذياع الهواء، يستقبالن مقدمها عىل وصاحبه واملعري املرشق إىل طريقها يف السفينة
بالفرنسية: تقول الهية امرأة لسان عىل املشهورة األنشودة يغني

أحبك! إني ستقول ستقولها. التي الكلمة أعلم أنا ذراعيك، بني تضمني عندما
… صوتك أسمع أن أحب هذا مع ولكني شك، وال كاذبة كلمة وهي

يف ويتخابث األنشودة يرتجم والتلميذ املرأة؟ هذه تقول ماذا يسأل: والفيلسوف
عىل أو رجًال، تخاطب امرأة لسان عىل العرصية، املناجاة هذه يف رأيه عن الشيخ سؤال

الرجال. يخاطبن النساء لسان
الغرب «هو املستسلمني: القانطني رىض راضيًا تلميذه ويجيب باسًما يتأمل والشيخ
تعطيه، ما الحياة من يأخذ الذي الغرب هو الالهية: األنشودة هذه يف ماثل بني يا كله
يشء كل يأخذ الذي الغرب هو والكمال، الوفاء طلب دنياه يسوم ال ثم الرسور، ويطلب
مذاقه، ويستمرئ ليستسيغه نفسه إىل ويحببه يصقله ثم حقيقته، عىل يشء وكل بقيمته
فيها جمعت إال لهوها وال جدِّها يف كلمة تقول ال التي الناطقة النفس ذو الغرب هو

وشعور.» وفلسفة وأخالق حضارة من عندها ما خالصة
غنائها يف دخيلتها عن نفس كل تفصح أال ناطقة؟ النفوس كل أوليست التلميذ: قال

ومناجاتها؟
يقول، فيما حياته فيجمع يقول الذي اللسان تعبري شتان ولكن بىل، الشيخ: قال
أو نارضة أنها رائحتها من وتشم لونها من فرتى قرشتها ترى التي الثمرة وتعبري
كله الفضل تعبري وهذا للقائل، فيه كله الفضل تعبريُ ذلك معطوبة: أو وصحيحة ذاوية،
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والحركة والجمود، الحياة بني كاملسافة بينهما املسافة ولكن تعبري وكالهما للناظر، فيه
والركود.

كان فهال الرشق! إىل الغرب يفارق وهو عربي الشيخ سيدي اليوم التلميذ: فصاح
يزال وال يفارق ما يحب أن اإلنسان عىل كتب أم مسرتيح؟ القوم بالد يف وهو غريبًا

فيه؟ هو ما عىل ساخًطا
شفتيه: بني يمضغ راح ثم هنيهة، الشيخ فصمت

ال��ن��ع��م��ان م��ع��رة ك��م��اء ش��وًق��ا ل��ي ت��ل��ذ أراك م��ا دج��ل��ة م��اء ي��ا

آن فهال النعمان معرة إىل أنا الرشق. إىل أنا وال الغرب إىل أنا ما بني. يا اطمنئ
األوان؟

وطنه، إىل الحنني من اللحظة تلك يف نفسه عىل ورد ا عمَّ ويرصفه يطاوله أن التلميذ فأراد
أيف عليها: مقبل هو التي السوداء غاشية ويجنِّبه ليستثريه يتحداه وكأنما يحاوره وعاد
األعاجيب! هذه ومثل الجميل الصوت هذا ومثل املذياع هذا ومثل السفينة هذه مثل املعرة
البخار، ومطايا الكهرباء مطايا وعرف والطائرات، السفائن ركب قد املعري وكان
ففيها العودة رحلة أنها إال منها. يرتجل أو يركبها وهو عارضة قولة منها كل يف وقال
حاجة وما فقال: واألشكال، الصنوف هذه من رأى فيما املآل، ونهاية املقال خالصة
بحر فيها كان ولو الطيارة؟ فضائها عىل وتحوم السيارة فيها البحار سفائن إىل املعرة

الضوضاء. هذه ومثل السفينة هذه مثل فيها لكان
مشوق هو أم األستاذ به أيربم أدري ما الذي الغرب صنع من وكلها التلميذ: قال

إليه؟
هذه من الغرب صنع ماذا بني يا أنبأتني فهال تريد، ما فهمت اآلن املعري: قال
ألنهم إال اليوم صنعوها ما بني يا لعمرك املعرة؟ يف الدنيا حياتنا نعيش ُكنَّا يوم اآلالت
صناعات من أسبابها وهيَّأ سبقها ما أساس عىل بنوا قد ألنهم وإال إليها، احتاجوا قد
الرشاع مبتدع فلعل األعداد، كثرة تعجبك وال املظاهر تهولنك ال بني يا األوىل. القرون
من اخرتاعهما يف أبرع والسهم القوس ولعل والكهرباء، البخار مبتدع من أحذق والدوالب
ولعلهم العيشة، هذه من خريًا الرشاع عهد عىل يعيشون كانوا ولعلهم والقذيفة، املدفع
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بالطريان الحالم متعة ولعل امليتة! هذه من أكرم والسهام القيس عهد عىل يموتون كانوا
بالجثمان. الطائر متعة من إليه أحب

وجه عىل الدهشة دالئل ملحت إنني قلت إذا مخطئًا هذا مع أحسبني وال التلميذ: قال
ركبناه. ما أول الهواء ركبنا يوم األستاذ

دهشات. عن تغني دهشة تلك العالء: أبو قال
اإلنسان صنع وما والبخار الكهرباء أن هذا من أفهم أن موالي أيحب التلميذ: فسأل

الهواء؟ يف الطائر اإلنسان يستحقها كما الحكيم دهشة تستحق ال منهما
رأيت ما ملعنى دهشت ولكنني أكرهه، وال هذا تفهم أن أحب ال العالء: أبو قال
املختلفة، والظواهر املكررة للمصنوعات دهشتي عن ذلك أغناني ثم ملحة، أول رأيته حني
والكهرباء؟ بالبخار متحرك لكل يدهش أن خليق الهواء يف للطريان يدهش من أن أتحسب
جنوب؟ ريح أو شمال ريح حركته كلما مرات له يدهش أن خليق مرة الرشاع شهد أفمن
تعلم أن وحسبك الثياب، مختلف يف واحد جسد ذلك أو شتى، ألفاظ يف واحد معنى ذلك
كل من الدهشة عنك لتزول مستطاع الطبيعية بالقوى يسمونها التي القوى تسخري أن

الطراز. هذا من يستطاع ما
ما فيها أليس الجديد؟ بالفتح ليست إذن اآلالت هذه أفكل سائًال: التلميذ فاندفع

األستاذ؟ سيدي يرى فيما اإلنسان بني تاريخ من الحكماء يستوقف
إقفال! وال فتح ال وأجاب: هنيهة، العالء أبو يمهله فلم

أطلق ثم اآلالت سخر أنه لو جديًدا فتًحا بني يا إلنسانك اآلالت هذه فتحت وربما
اآلالت سخر ولكنه والهواء، األرض آالت ملك يوم نفسه ملك أنه لو أو العقال، من نفسه
صنع ما أسري فهو الشبه. يف ليزداد التسخري يف ازداد ثم بها، شبيًها ليصبح املصنوعة

عليك. يفتح فاهلل فتًحا هذا يت سمَّ فإن ابتدع، ما ورهني

فقال امللحاح، تلميذه فطنة عىل األخرية الشيخ كلمة يف واملرارة السخر لذعة تخَف ولم
آبائنا من أطلق حاالته جميع عىل اليوم إنسان أخال الحوار: يف اإلطالة يتعمد ال وهو

األولني!
أكذاك؟ هامًسا: العالء أبو فتمتم

هذا زمانكم يف وكنتم الحيوان يروضون األوائل كان ما ألمٍر يقول: انثنى ثم
واحد حيوان رياضة يف تفلحون أحسبكم وما يروِّض! ما إىل قريٌب كلٌّ الجماد: تروضون
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يف رياضتها من خرجتم اآلالت قاربتم كلما ولكنكم املتقدمون، آباؤكم راضه الذي بعد
بجديد. يوم كل

أعفاه الذي هللا ويسبِّح الجماد موالي يغبط هذا ومع فقال: الخفية املناوأة التلميذ وتعمد
والشقاء. الرحلة ومن والكساء الطعام من

عىل متهكًما أو متمنيًا فقال مجراها يف جرى بل املناوأة هذه العالء أبو يرفض ولم
الجماد! عويف كما عوفيتم لو سواء: حدٍّ

األقدمون؟ عويف وهل يسأل: وراح الرقيق التهكم هذا إىل التلميذ فأنس
تضجرون، حيث صربوا أنهم إال ومىضالسلف، مضيتم هذا عىل كال. العالء: أبو قال
يف منكم أقل كانوا فلقد الشقاء يف مثلكم كانوا فإذا تطلبون، ما دون الدنيا من وطلبوا
محروم، املائة ويجد األلف يطلب فالذي الخري من كنصيبكم نصيبهم كان وإذا الشكاة،

الحرمان. أهل من تحسبه ال مجدود الخمسني ويجد العرشة يطلب والذي

100



املغرب أقصى

املجاز! هللا قاتل
بمئات أودت التي الكارثة سبب علم أن بعد لتلميذه املعري به فاه ما أول هذا كان
يف املروي الحديث ذلك فيها ويتحدثان يركبانها كانا إذ السفينة؛ ركاب من النفوس
الواقعة؟ هي وما الواقعة. وقعت حني األندلس شواطئ بلغا قد وكانا السابق، الفصل
نجا ثم القرار، إىل بها فهبطت الثوار غواصات من غواصة السفينة عىل أطلقتها قذيفة
أمريكية سفينة متن عىل اآلن وهما املجهود، ببعض تلميذه ونجا الخلود، بعصمة املعري

«سام». العم بالد إىل الظالم، بحر بهما تمخر
الكارثة؟ سبب ما موالي يا أعلمت يسأله: األستاذ إىل التلميذ ومال

سببها؟ وما األستاذ: فقال
موالي! يا أنت قال:

صائبة؟ دعوة أهي فيها! راكب أنا سفينة إلغراق سببًا أنا أكون وكيف ويحك! قال:
تفارق السفن من سفينة أن الصحف بعض كتبت خائب. مجاز هو بل التلميذ: قال
النفيسة العربية الذخرية تكون ومن نفيسة، عربية ذخرية وعليها األندلسية الشواطئ
حكومة عىل الثائرون حسب النفيس املجاز بهذا األنباء تواترت فلما العالء؟ أبي غري
أو لتودعها أجنبية، بالد إىل الغالية العربية بالتحف تبعث الحكومة هذه أن األندلس
قبل أدركتها إذا عليها تستويل أو الذخرية، هذه لتحرمها وأغرقتنا فطاردتنا هناك ترهنها

العالء. أبي جراء من هلك من وهلك السفينة فغرقت اللجة، تبتلعها أن
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أمًما قبلهم من أهلك كما القوم أهلك الذي هو بل املجاز، هللا قاتل العالء: أبو قال
القائل: ذلك مع وأنا الكالم، من بحار يف املجاز أغرقها خالية

ب��ال��م��ج��از ت��ك��لُّ��م��ي غ��ي��ري م��ث��ل ف��إن��ي ل��ف��ظ��ي ع��ل��يَّ ت��ق��يِّ��د ال

أيًضا: القائل وأنا نعم

ُ أب��دأ م��ح��ال��ة ال ب��ن��ف��س��ي ف��إن��ي ف��ع��ال��ك��م ذم��م��ت إن م��ه��ًال ال��ده��ر ب��ن��ي

سأغرقها أتراني النفيسة؟ العربية بالذخرية اآلن سفينتنا تميض أين وإىل قال: ثم
أخرى؟ مرة

سام! العم بالد إىل هللا، شاء إن السالمة بر إىل بل التلميذ: قال
ما غري هناك نسمع أو شهدنا؟ ما غري هناك نشهد أن عىس وما العالء: أبو قال

سمعنا؟
األمريكية. الطريقة عىل عظيًما ُملًكا يشء كل قبل سنرى موالي؛ يا كثريًا التلميذ: قال
هذه يف كلها السؤال ديون منك سأقيض أراني قال: ثم قليًال العالء أبو فتمهل
هؤالء شئون من شأن كل يف بها نسمع التي األمريكية الطريقة هذه هي فما الرحلة.

الطريقة. هذه عىل عظيًما ملًكا العظيم امللك يكون وكيف الناس؟
فهذا اليومية! الخدمة يف موظف كأنه الطبي، والكشف باالمتحان التلميذ: قال
ثم كهولته يف مشلوًال كان قد األمريكية الديار يف العظمى الدولة يحكم الذي الرجل
الثقات األطباء عىل نفسه عرض للحكم يصلح ال أنه خصومه أذاع فلما الشفاء، إىل تقدم
أبناء عند االمتحان وجاز له شهدوا وقد الضمري. وصحة العقل بصحة له ليشهدوا
الصناعة يف األمريكية كالطرق الحكومة يف أمريكية طريقة هذه أليست فانتخبوه. وطنه

الناس؟ هؤالء شئون من شأن كل ويف والتجارة،
األطباء؟ وصدق الرجل أفلح وهل العالء: أبو قال

عالجه كما قومه يف الشلل وعالج الفالح، يستطاع ما غاية أفلح نعم التلميذ: فأجاب
جسمه. يف

أن يوشك آخر ومجاز بني! يا أخرى غرقة به: وصاح متهانًفا العالء أبو فأدركه
املجاز! من ودعنا بني يا أفصح القرار! إىل بالسفينة يرسل
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فطفق وارتيابه، الشيخ سخرية عن فيه هو فيما بالجد شغل ولكنه التلميذ، فاستضحك
يقول:

له الذي كالجسم األمريكية واألمة الرئاسة كريس إىل العظيم «روزفلت» صعد لقد
الذي كالقلب فكان فيه، الدم لقلة مشلول منزوف ونصف الغزير بالدم محتقن نصف
املشلول، للنصف املحقون النصف من وأخذ العروق، جميع يف الدم دورة به تنتظم ال

األعضاء. جميع إىل تعود أن الحركة وأوشكت العروق، جميع يف دورته الدم فدار
األوروبية؟ الديار بعض يف صنعوا كما األغنياء عىل الفقراء أثار أتراه العالء: أبو قال
تقدم عىل البالد هذه فإن الفاشلني، من لكان موالي يا ذلك صنع لو التلميذ: قال
بشتى األغنياء عىل الفقراء ثورة من تعتصم أبنائها بني نَّاع الصُّ وكثرة فيها الصناعة
لكل مفتوح الغنى باب أن موالي يا منها الحصون: من بكثري منها وتحتمي العواصم،
الثروة باحتكار يشعر وال حني، بعد بالثروة نفسه يمنِّي فيها فقري فكل مستطيع، فقري
أنه الفقري يحسب هنا فمن األموال؛ وتتوارث املراتب تتوارث الناس من طائفة أيدي يف

األغنياء. عىل يثور حني أمله عىل يثور أو نفسه عىل يثور
غامروا الذين األولني أجدادهم من واملراهنة املغامرة ورثوا قوم األمريكيني أن ومنها
يحبون أنهم واملراهنة باملغامرة شغفهم فمن قرون، منذ املجهول الغرب إىل بالهجرة
اإلرضاب إىل ذلك أجل من يلجأون وال األحزاب، بني فيه السباق وينتظرون االنتخاب

واالغتصاب.
وأن املدينة يوازن بينهم الريف وأن الصناعة، تُوازن عندهم الزراعة أن ومنها
جانب إىل أقرب وهؤالء الحاصدين، الحارثني من القرى يخيل ال الحوارض ازدحام

والثوار. الثورة جانب إىل منهم االستقرار
متطهرين متنطسني أناًسا كانوا األولني آباءهم ألن قديم؛ فيهم الدين حب أن ومنها
يثور وإنما متورعني، متعففني الغرب إىل فهجروها أوروبا يف الفساد معيشة نقموا

األقدار. عىل يثور حني األرزاق عىل اإلنسان

أراك أني غري هللا، أراحك املباركة الرحلة هذه يف األستاذية من أرحتني العالء: أبو قال
صنع ما لنا تذكر ولم األغنياء عىل بالفقراء يثور أن القوم رئيس منع ما لنا ذكرت قد

األطباء؟ إىل فيه رجع أتراه املشلول، املحقون الجسم ذلك لعالج
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أو األستاذية، يف الحداثة غلطات من غلطة أحسبها موالي. يا عفًوا التلميذ: قال
له فمغتفر العالء ألبي أستاذًا كان ومن األمريكية، الطريقة عىل مبتكًرا أسلوبًا أحسبها

وإبطاء. إمهال من شاء ما
األرزاق من وأكثر للصنَّاعني، والوقت األجرة من أجزل أنه إذن موالي يا فاعلم

األسواق. بهم وراجت اإلنفاق من فأكثروا والعاطلني، للشيوخ
باملال؟ جاء أين ومن العالء: أبو فسأل

رءوس عىل الرضائب من وبعضه والفقراء، األغنياء أرباح من بعضه التلميذ: قال
األموال.

عليهم؟ ُفرض بما رضوا وكيف سائًال: العالء أبو فعاد
كساد من خري والرشاء البيع كثرة فإن راضني، كرهوا أو كارهني رضوا التلميذ: قال
من خري ويعود يذهب الذي واملال واملطرودين، العاطلني ثورة من الدائم والخوف السلع

الركود. يفسده الذي املال

فأمنوا بمقدار، إال بضائعهم من يخرجوا لم التجار وهب أخرى: مرة العالء أبو فسأل
الحكومة تحكم وهل تها، األرضغالَّ تزن فهل األسعار. باعتدال وقنعوا البوار، مغبة بذلك

نباتها؟
من أعجبك وما أستاذ من موالي يا أعجبك ما العجيب: أستاذه يقرِّظ التلميذ قال
أخرجت األرضقد أن موالي يا إذن فاعلم الجواب. تحسن كما السؤال لتُحسن إنك تلميذ.

الغالت. جميع من النصف وهو شاءت، ما منه أتلفت قد الحكومة وأن شاءت ما
الزارعون؟ ريض وهل العالء: أبو قال

حني. بعد املغبة حمدوا ثم راضني، كرهوا أو كارهني رضوا التلميذ: قال

بما تلميذه يعنى وال نفسه يحدث وكأنه يقول العالء وأبو عبابها يف السفينة وانطلقت
من فما النجاح، كل األمر حقيقة يف نجح لقد نجاح نصف الرجل نجح لنئ يقول:

مخطئني. كلنا حوله من نميض وأن الصواب، كل واحًدا إنسانًا نسوم أن الصواب
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وما يحبون فيما حائرون إنهم قل الوقت! يكرهون إنهم قل العجلة! يحبون إنهم قل
بل يعيش، وال يتحرك ال للمال املال يحب من فإن وكفى، املال يحبون إنهم أما يكرهون.
الذهب، خزانة عىل الصرييف يجلس كما أو املدفونة، الِقدر عىل العجوز تجلس كما يجلس

ويعيشون. يتحركون ولكنهم الصرييف، جلسة وال العجوز جلسة يجلسون ال وهؤالء
خارج وهو لألمريكيني» املعري «حكم قل أو األمريكيني عىل املعري حكم ذلك كان
القوم بذخ ورأى عاصمتهم يف االستقالل عيد تلميذه مع حرض قد وكان بالدهم، من
الشواطئ برحا فلما بذكرياتهم، والحفاوة أوقاتهم إلزجاء أموالهم بذل يف وإرسافهم
بهما، وعرب عربا ما يعرضان السفينة يف مكانهما عىل واستويا املغرب أقىص من األمريكية
إال تعمل وال املال تحب أمة هذه التلميذ: قال واملشاهدات الوقائع من تفرق ما ويجمعان

املقال. ذلك القوم عن وقال حكمه، يف تلميذه يجاري أن املعري فأبى للمال،
كان كأنما املحبسني لرهني املرشقة الشمس بالد يف املقام يِطب لم ِلَم ندري وال

محبسيه. من عليه أشد حبس يف هناك
مع يزل ولم يشء، غري ومن يشء كل من ويتربم يتأفَّف «نيبون» أرض يف فكان
برهة فيها وأقاما الصني، أرض إىل نيبون أرض هجرا حتى وامتعاض حذر عىل تلميذه
راحة إىل يشء أقرب كانا ولكنهما تارات، والقحط تارة واملجاعة والثورات الفتن بني
أن الناظرين يُرسُّ جهًدا الصني يف يشهدان كانا ألنهما األحوال، شهود عىل واإلقبال البال
رسوًرا تمامه يف يكون أن فقلَّ نيبون أرض يف يشهدانه كانا الذي الجهد أما تمامه. يبلغ

الحكماء. سيما وال للناظرين،
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من جانب عىل نيبون أرض يف القوم أَوليس للكالم: أستاذه يستفز التلميذ قال
النية شجاعة تعني وال الغريزة شجاعة تعني كنت إن بىل! املعري: قال عظيم؟ الشجاعة

واإلرادة.
موالي؟! يا واإلرادة النية شجاعة وما الغريزة شجاعة وما متجاهًال: التلميذ قال

الخطر يعرف من هو الحق الشجاع إن متربم: وال متأفِّف غري الحكيم فأجابه
الذي الشجاع أما الخشية. من وأعظم الخطر من أعظم هي بعزيمة يغلبه ثم ويخشاه
فرق ال أسري فذلك واألجداد اآلباء وسنن األقدمني بعادات إليه مدفوع ألنه الخطر يقتحم
األسري وبني بينه فرق وال الحديد، من بسلسلة إليها مسوًقا النار يقتحم من وبني بينه
الحيوان يف الشجاعة هذه توجد وقد الفرار، يملك ال وهو الطليعة يف آرسوه يقدمه الذي
والضمري. بالتكليف لها تعلُّق وال فيها ارتفاع ال أصول من فهي آدم، أبناء يف توجد كما

عام كل املحيط البحر تعرب وهي الطري أرساب شهد قد األستاذ أن لو التلميذ: وقال
وال املوت تخاف وال الهجرة إىل تعود ثم يسلم من منها ويسلم يغرق من منها فيغرق
وشجاعة الغريزة شجاعة يذكر حني الشجاعة هذه يعني أنه لحسبُت هو ما تعرف

الحيوان.
أن لنعرف رؤيتها إىل حاجة يف أحسبنا وال األرساب، هذه رأيت ما املعري: فقال
من وكل املريد، بإرادة تتعلَّق التي الشجاعة غري املوروثة بالعادات تتعلق التي الشجاعة
ال واحد قالب هم فإنما أنفسهم وباخعي بطونهم باقري من نيبون أرض يف شهدنا
مرجعها التي الصفات تكون هكذا وليست األفراد، باختالف وال البيئات باختالف يختلف

والتكليف. الخلق يف ومزية اإلنسان يف مزية إىل

ذرًعا تضيق وال عنهم ترىض الذين الصينيني هؤالء من خريًا القوم أَوليس التلميذ: قال
أحوالهم؟ ومراقبة بعرشتهم

وأما صواب، عىل فأنت الصينيون أخفق حيث أفلحوا أنهم أردت إن أما املعري: قال
الصينيني أحوال هي وأحوالهم الصني أرض هي أرضهم كانت لو هكذا يفلحون إنهم
الغرب من حديثهم وأخذوا الصني من قديمهم أخذوا قد القوم إن البعيد؛ هو فذلك
يأخذون الوقت من متسًعا عيشهم خصاصة وعىل بحرهم وراء من عزلتهم يف ووجدوا
الدنيا وضعت حيث فضعهم اإلنصاف أردت فإن يدعون. ما ويدعون يأخذون ما فيه

األمتني! بني الفرق ترى وأنت الصني أبناء
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واملنهزمني؟ املنترصين بني الفرق األستاذ يعني التلميذ: قال
الهزيمة بهذه الصني أهل يخدمون نيبون أهل لعل يدريك وما نعم! املعري: قال
فأصبحوا الهزيمة فجمعتهم الخلق من شتيتًا املنهزمون هؤالء كان لقد يشعرون؟ ال وهم
فيها تجرَّدوا سنوات خمس بعد يخافونهم باملنترصين فإذا واحد، لواء إىل تنضوي أمة
متوحدين األهبة التخاذ تجرَّدوا لو شأنهم يكون فكيف كادوا، أو وتوحدوا األهبة التخاذ
لهم تهيَّأ لو املغرب أو املرشق يف يهزمهم الذي ذا ومن سنوات، خمس ال سنة خمسني
من ويفزعون يخافونهم نيبون أهل أن لوال هللا علم املنترصين؟ ألعدائهم تهيأ كما الوقت

األمور. عقبى آمنني ذلك مع أخالهم وما بالعدوان، عاجلوهم ملا غدهم

املتشيعني غالة من أو «الكومنتاج» دعاة من يحسبك موالي يا يسمعك من التلميذ: قال
ياتسني». «سون إلنجيل

ما سوء من أثارة نفسك يف أن لزعمت استقبالك أساءوا قد نيبون أبناء كان ولو
ومسجدهم، معبدهم يف لك واستمعوا عاصمتهم يف املسلمني لك جمعوا ولكنهم استقبلوك،
وأن البغضاء هذه تبغضهم أن العجب فأعجب يملوك، ولم ومللتهم لوك، وبجَّ وصحبوك

األلفة. هذه الصينيني تألف
الحفاوة! هذه ِقبَل من أساءوا لعلهم قائًال: الحكيم فقاطعه

كريم؟! وهو الكرامة موالي أيأبى الحكيم؟ أيها كيف مستغربًا: التلميذ فابتدره
املعروضة السلع من سلعة فيها أنا وكنت تجارة كانت إذا آباها نعم املعري: فأجاب
للعبادة وال هلل مسجدهم ينشئوا لم الناس هؤالء والخديعة، الرتويج ذرائع من ذريعة أو
الرخيصة بالسلعة نحن وما والتجارة، للبيع أنشأوه ولكنهم العالء، ألبي وال للمسلمني وال

التجار. أسواق يف

والكرامة التجارة شأن وما شأنها ما الصني يف املسلمني وحفاوة متسائًال: التلميذ فقال
فيها؟

مسلمني كانوا قد هنا بنا املحتفني وأظن بقريب. قريب حفاوة تلك العالء: أبو قال
قرون! منذ

حسبت لقد موالي؟ يا تظن بال: عىل له يخطر لم بكالم فوجئ كأنما التلميذ فصاح
ما فوق لديك تاريخهم من نسمع وأننا عندنا، ليس ما هنا املسلمني خرب من عندك أن

سمعنا!

107



العالء أبو

سمعتم؟ وما قال:
زمان قبل الصني دخلوا أنهم سمعنا واألساطري، األحاجي يشبه حديثًا سمعنا قال:
فكتب أمية، بني عهد يف أطرافها غزا قد الباهيل مسلم بن قتيبة وأن طويل، بعهد موالي
عرشة قتيبة فانتخب دينكم، وعن عنكم يخربني رشيًفا رجًال إيلَّ ابعث أن الصني ملك إليه
الكالبي، مشمرج بن هبرية منهم وكان وصالح، وعقل وبأس وألسن جمال لهم رجال
بالدهم أطأ حتى أنرصف ال أني حلفت قد أني فأعلموه عليهم دخلتم إذا لهم: فقال

خراجهم. وأجبي ملوكهم وأختم
وإال أصحابه، قلة عرفت قد فإني ينرصف لصاحبكم قولوا الصني: ملك لهم فقال
وآخرها بالدك يف خيله أول من األصحاب قليل يكون كيف قالوا: يهلككم. من إليكم بعثت
القتل؛ فأكرمها حرضت إذا آجاًال لنا فإن بالقتل إيانا تخويفك وأما الزيتون؟ منابت يف
ملوككم ويختم أرضكم يطأ حتى ينرصف أال أمرينا حلف وقد نخافه. وال نكرهه لسنا

الجزية. وتعُطوا
إليه ونبعث فيطأه، أرضنا تراب ونبعث يمينه من نخرجه فإنا الصني: ملك قال

يرضاها. بجزية إليه ونبعث فيختمهم أبنائنا بعض
ووطئ وردَّهم الغلمان وختم الجزية فقبل قتيبة إىل ذكر بما وبعث أجازهم ثم

ذلك: يف شاعر وأنشد الرتاب،

ال��م��ن��ه��ج ط��ري��ق س��ل��ك��وا أن ل��ل��ص��ي��ن ب��ع��ث��ت��ه��م ال��ذي��ن ال��وف��د ف��ي ع��ي��ب ال
م��ش��م��رج ب��ن ه��ب��ي��رة ال��ك��ري��م ح��اش��ى ال��ردى خ��وف ال��ق��ذى ع��ل��ى ال��ج��ف��ون ك��س��روا
ب��م��خ��رج ال��ي��م��ي��ن ح��ن��ث م��ن ف��أت��اك اس��ت��دع��ي��ت��ه ال��ت��ي رس��ال��ت��ك أدى

أعلم املحدثون يكون أن تعجب فال سمعنا! هذا كل وال قال: ثم العالء أبو فأصغى
األقدمني. من القديم بالزمن
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الخطاب له يرتجم تلميذه جانبه وإىل «شنغهاي» الكربى الصني فرضة يف الشيخ جلس
عليه. هللا صلوات املسيح السيد عن شيك كاي شيانج الكبري الصني زعيم ألقاه الذي

— اآلراء ذوي بعقائد واملشغولني األديان بأمر املعنيني من وهو — الشيخ وكان
عىل الصني أهل حرص مع وأجداده آبائه عقيدة عن تحول الصيني الزعيم أن سمع قد
الحديثة الصني وأستاذ أستاذه قبله من آثرها كما املسيحية وآثر واألجداد، اآلباء تراث
السياسية من وبواعثه أسبابه يعرف أن واشتاق التحول لهذا فعجب ياتسني»، «سون
السيد عن يتكلم الزعيم أن تلميذه أنبأه فلما النفوس. وبدوات الضمائر خطرات من أو

يقول! ما أسمعني وقال: إليه أصغى املسيح
عقائد وإيثاره املسيح حبه أسباب من الزعيم عدده ما يرتجم التلميذ وانطلق
أماتها أن بعد فأحياها بأمته نهض وطنية ثورة قائد كان املسيح أن وهي: النرصانية
اإلصالح لثورة قائًدا كان املسيح وأن والكهان. األمراء من الطغاة وعسف الرومان طمع
وبرشَّ واملفسدين الفساد عىل فأنحى السياسية، النهضة لدعوة قائًدا كان كما االجتماعية

القومية دعوته مع كان املسيح وأن واالستقامة. الخري يف والرجاء الرجس من بالطهارة
املوروثة والخرافات البالية الشعائر عىل متمرًدا الدينية الثورة إىل داعيًا واالجتماعية
فقري رجل وهو استطاعه ما استطاع قد وأنه وأحباره، الدين أئمة بني الشائع والرياء
وأقطاب، أحبار سليل يكن ولم وأموال، ألقاب وارث يكن فلم فقري، بلد يف فقري بيت من
بل والقشور، بالنفايات املوقر التعليم وال الخاوية الدراسة مظاهر من مظهر له كان وال
عن ويروي السليمة، الفطرة ويستلهم الربانية العناية يستوحي كبري قلب صاحب كان

الهياكل. قماطر به وامتألت األوراق به حشيت ما يروي وال الكون صفحات
أرأيت؟ املعري: قال
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الحكيم؟ أيها ماذا التلميذ: قال
واعتدَّ املسيح. وحياة حياته بني آخى قد ألنه باملسيحية دان قد الرجل إن قال:
هللا واختاره العلماء بني يُحَسبون ال ومن الفقراء ساللة من قام جديًدا مسيًحا نفسه
اجتماعية ثورة ومن وامُلِغرِيين الطغاة عىل قومية ثورة من فيها ابتعثه بما الصني إلحياء
دينية ثورة ومن والفداء، واالستقامة ر بالتطهُّ فيه وأوىص الجديدة» «الحياة سماه فيما
أبغض قد وهو بنفسه، يؤمن ألنه باملسيح آمن قد فهو والشيوخ، الكهان عىل أنكره فيما

باألديان. املتَّجرين وزمرة واليابان «املانشو» يبغض ألنه الرومان

قليلة؟ بإضافة الحكيم أيها أَوتأذن التلميذ: قال
كثرية؟ أو املعري: قال

بزوجه. معها وآمن بنفسه آمن ألنه باملسيح آمن لعله التلميذ: قال
تعني؟! وماذا املعري: فسأله

الخياط َسمِّ من عليه وأنفقت أمه به تكفلت يتيم شيك» كاي «شيانج أن أعني قال:
األيدي ونفضوا األقربون منه يئِس يوم الخري فيه رجت والقناعة، الطوى فضل ومن
القيادة وتوىل كرب أن بعد حتى العون يستمدها زال وما أمره. ومؤتنف حارضه من
قلبه يف شأٍن أي شأٌن فللمرأة أيام. قوت يملك ال وهو اليابان إىل وفر بالهزيمة وباء
ويطمنئ إليها يركن أن الرشيدة الصالحة الزوجة رزق ثم كذلك كان بمن وخليق وعقله،
يف واإليمان دينها يف والدين صالحها، يف الصالح ويحسب طويتها، وخلوص عطفها إىل
وإذا باملسيحية، اإليمان إىل يتسلل أن األيام مع أقربه فما مسيحية كانت فإذا إيمانها،
يشعر وأن األرسة كنف يف يعيش أن أواله فما املسيحي املذهب عىل قديرة أرسة من كانت
إيمانه يديها عىل فحسن مسيحية زوجة ياتسني» «سون ألستاذه كانت ولقد بشعورها!
هذه أعجب فما العظيم. املريد زوجة شقيقة إال العظيم األستاذ زوجة كانت وما بدينها.
من ورجالن كبريان، الصني زعماء من زعيمان بدينهما يدين بنتني أنجبت التي األرسة
يف الجيل هذا أعالم من علم كلهم وبنات أبناء من أنجبت من عدا خطريان، العالم رجال

البالد! هذه

وإيمانه بنفسه، إيمانه توافق التي بالعقيدة الرجل يؤمن أن إذن عجب ال املعري: قال
بالده. برجاء وإيمانه بأستاذه، وإيمانه بزوجته،
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بالده؟ رجاء يف الحكيم رأي وما يسأل: التلميذ فعاد
تقاربت وإن نفوسها، قوة تزيد فقد أرضها مساحات نقصت إن املعري: قال
بالسالح غلبوها وإن أبنائها، وأوارص سكانها عالقات تتقارب فقد وأطرافها مسافاتها
القنوط يف أزمانها من بأطول هو فما رجائها عىل الزمن طال وإن بالكثرة، تغلبهم فقد

املنصفون. لها ويرجوه أرجوه فيما ناجحة هي والجمود،
بها، أوصيهم وصاة من فهل سمعوها إذا القوم بها يفرح برشى تلك التلميذ: قال

عواقبها؟ أحذرهم آفة من وهل
وال الحضارة يف جادُّون هم فال والبادية، الحرض بني أنهم القوم آفة املعري: قال
قطع أرًضا ال املنبتِّ حرية من خري فذلك إحداهما يف فليجدوها البداوة. يف جادون هم

أبقى. ظهًرا وال
رأيت لو الدنيا. يف عشت منذ الصني يف ِعشت قد موالي يا لكأنك التلميذ: قال

الصني. يف «بناء» كل شأن وذلك خيام. أشكال يف قصوًرا لرأيت بناءهم
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زهدان

نجد. وزهد الهند زهد شتان
الضنك وجه يف األنفة زهد وهذا واالبتذال، واإلغراق الوفر من السآمة زهد ذاك

والرضورة.
عنها. وأعرض عافها حتى املائدة صنوف من اكتظ الذي الهند زهد
إليها. الحاجة مذلة من وأنف املائدة يَر لم الذي زهد نجد وزهد

طواف بعد الحجاز، مدن من وقفال جدة إىل وصال وقد لتلميذه املعري حديث هذا كان
والعراق. وفارس والهند الصني يف طويل

يحرِّمون إذ الوهاب، عبد أتباع من النجديني شظف عن أستاذه يسأل التلميذ وكان
يف املعري رأي ينتظر وهو النجدية. الصحراء يف وجوده عليهم يعز ما كل أنفسهم عىل

الحياة. أيام بمثله نفسه أخذ أنه علم وقد الشظف، هذا
فهم الرضورة وجه يف األنفة زهد يزهدون الصحراء يف القوم إن املعري قال فلما
القوم يحسب أن وأحب وألوف، مئات زهده يف يساويه أن يستكرب املعرة حكيم أن
محتاج كل أفرتى سائًال: إليه فرجع سائقني، غري مسوقني أو مخريين، غري مضطرين

والحرمان؟ بالحاجة اإلقرار من آنًفا إليه، يحتاج فيما زاهًدا
إذن فهي وفرة. لها وليست عزة لها التي األمم ذلك تفعل إنما كال، الشيخ: قال
لجمعت والنت ضعفت ولو املذلة، شعور عنها وتنفض القناعة نفسها عىل تفرض
من دون وأنها محرومة أنها فرتى واالستكانة، الذل وحرمان الفقر حرمان نفسه عىل
محرومون أنهم النجديون هؤالء يرى كما ترى وال والرفاهة، والبذخ بالخري يستمتعون

املستمتعني. من خري ذلك مع وأنهم



العالء أبو

الهندي! املعري ألسمع إنني غرو. ال التلميذ: قال
يف ولد الذي املعري ذاك فمن الدعوى؟ هذه قديم إىل عدنا هل ويحك! الشيخ: قال

املعرة؟ يف ولد الذي الهندي أو الهند
قال: الذي هو التلميذ: قال

ال��ص��ح��ائ��ح األم��ور أن��ب��اء ل��ت��س��م��ع ف��ال��ق��ن��ي وال��دي��ن ال��ع��ق��ل م��ري��ض غ��دوت
ال��ذب��ائ��ح غ��ري��ض م��ن ق��وتً��ا ت��ب��غ وال ظ��ال��ًم��ا ال��م��اء أخ��رج م��ا ت��أك��ل��ن ف��ال
ال��ص��رائ��ح ال��غ��وان��ي دون ألط��ف��ال��ه��ا ص��ري��ح��ه أرادت ��ات أمَّ ب��ي��ض وال
ال��ق��ب��ائ��ح ش��ر ف��ال��ظ��ل��م وض��ع��ت ب��م��ا غ��واف��ل وه��ي ال��ط��ي��ر ت��ف��ج��ع��نَّ وال
ف��وائ��ح ن��ب��ت أزه��ار م��ن ك��واس��ب ل��ه ب��ك��رت ال��ذي ال��ن��ح��ل ض��َرب ودع
وال��م��ن��ائ��ج ل��ل��ن��دى ج��م��ع��ت��ه وال ل��غ��ي��ره��ا ي��ك��ون ك��ي أح��رزت��ه ف��م��ا
ال��م��س��ائ��ح ش��ي��ب ق��ب��ل ل��ش��أن��ي أب��ه��ت ف��ل��ي��ت��ن��ي ه��ذا ك��ل ع��ن ي��دي م��س��ح��ُت
ب��ائ��ح غ��ي��ر ب��ه��ا ول��ك��ن��ي ع��ل��م��ت س��رائ��ًرا ت��ع��ل��م��ون ه��ل زم��ن��ي ب��ن��ي
ال��ق��رائ��ح ص��اف��ي��ات خ��بَّ��رتْ��ك��م ب��م��ا اه��ت��دي��ت��ُم ف��ه��الَّ غ��ي ع��ل��ى س��ري��ت��ْم
ص��ائ��ح ك��ل خ��يِّ��ل��ت م��ا ع��ل��ى أج��ب��ت��م ل��ك��م ف��م��ا ال��ض��الل داع��ي ب��ك��م وص��اح
ال��ف��ض��ائ��ح م��خ��زي��ات ع��ن ت��ك��ش��ف��ت��م دي��ن��ك��م ح��ق��ائ��ق ع��ن ك��ش��ف��ت��م م��ا م��ت��ى
ال��ج��رائ��ح س��ب��ر األم��ي��ال ت��ل��زم��وا وال دم م��ن ال��س��ي��ف ت��خ��ض��ب��وا ال ت��رش��دوا ف��إن
ال��ش��ح��ائ��ح ال��ن��ف��وس ك��د أك��ل��ه��م س��وى ت��راه��ب��وا ال��ذي��ن دأب وي��ع��ج��ب��ن��ي
ورائ��ح غ��اٍد ب��ي��ن ح��الل س��ع��اة ح��ي��ات��ه ف��ي م��ط��ع��ًم��ا م��ن��ه��م وأط��ي��ب
ش��ائ��ح م��ش��ي��ة األرض ف��ي م��ش��ى ول��ك��ن ت��ع��ب��ًدا ال��م��س��ي��ُح ال��ن��ف��َس ح��ب��س ف��م��ا

سيدي يا ألست الربهميني؟ ودين الهند أمة إىل الرجل ينسب ما هذا بعض يف أليس
ومائه، لحمه من بالسليق لتتداوى الطري بنات من فرُّوج يهلك وال تهلك أن رضيت قد

وصفتموه؟» ملا أسد شبل كان ولو به، فتداويتم «استضعفتموه لهم: وقلت
ينقلب أن قلبه يف مجراه ومن الكظيم، الشيخ قلب من مجراه يف السخط فجرى
نُِسبُْت إال األرض يف أمة بقيت ملا هذا صح لو وقال: غضبًا. ينفجر أن أوشك كلما هزًؤا
أال بأنفسكم ظنكم سوء من أبلغ الرحمة؟ وأنها الفاقة أنها تصدقون ال لكم ما إليها.
هو وما غضب إن برهما من يضريني وماذا معبود؟ غضب من خوًفا إال أكلة يف تفرطوا
الحيوان بعض بقداسة يؤمنون أناس ولدين يل وما نعيم؟ بصاحب وال نار بصاحب
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زهدان

كرب من يلمسونه ال وهذا ووقاية هيبة من يلمسونه ال ذلك اإلنسان؟ بعض ونجاسة
الهند من وهو الحسام يف قولكم فما الدماء؟ يحقن من الهند إىل أينسب ويحك! وزراية!

واألسماء؟ املعادن يف
قلت: فيما تقولون ماذا قال: ثم

ال��ح��س��ام ح��م��ل ب��ه ن��ف��ٍع وم��ن ح��ي��ن ك��ل ي��ن��ف��ع ال��ش��ر وج��دت
ي��س��ام؟ ال ال م��ا ن��س��وم��ه��ا ف��ك��ي��ف ال��ل��ي��ال��ي وس��ع ف��ي ال��خ��ي��ر ول��ي��س

ال لك وما الفاشيني؟ أصحابه أتباع من أو نيتشه؟ صاحبكم أتباع ملن إذن إنني
يقولون: ما أنقض حني الهند لزعم إنكاري عىل تحسب

ال��ن��ق��ل ي��ه��ذب��ه��ا ح��ت��ى غ��ي��ره إل��ى روح��ه ي��ن��ق��ل ال��ج��س��م إن ي��ق��ول��ون
ال��ع��ق��ل ب��ه أت��وك م��ا ي��ؤي��د ل��م إذا ض��ل��ة ي��خ��ب��رون��ك م��ا ت��ق��ب��ل��ن ف��ال

يكون ما أصعب صاحبه أن علم وقد فسكون، غضبة تكون أن التلميذ وأشفق
واالزدراء، الوجوم غري جواب وال حوار وال كالم ال فيومئٍذ غضبة. بعد سكن إذا مراًسا
الحديث استطالة ففي فكاهة إىل سخرية من تدرَّج أو ثورة إىل ثورة من انتقل إذا ولكنه

رجاء. معه
من إنه قال فمن النفرة؟ هذه كل موالي ينفر الهند إىل النسبة أمن التلميذ: قال

وعقاب؟ زجر من يسمع ماذا املجوس من أنه زعم ومن يجاب؟ كيف الفرس
إذ منهم يعجب ألنه دينهم لعىل ذلك مع وإنه وبررت، صدقت له يقال املعري: قال

يقول:

ال��ب��ق��ر ب��ب��ول ال��وج��وه وغ��س��ل وأش��ي��اع��ه ل��ك��س��رى ع��ج��ب��ت

أليس اليقني. عالمة نكرانه يكون وأن يدين، به ما اإلنسان ينكر أن التقية فمن
كذاك؟

يكون، وما ما فيه كان وما والفرس فارس إىل الحديث نقل يف اللبق التلميذ وتلطَّف
غضب من اعرتاه ما بعض الشيخ عن ي فرسِّ البالد، تلك يف به ومرَّا بهما مر ما وتذاكر
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العالء أبو

ذلك ذكرا حني كثريًا وتلميذه الشيخ وضحك واملجوس. الرباهمة إىل لنسبته وامتعاض
النشيد فيعزف — الحاجة قضاء عند — الشاهات بعض عليه يجلس كان الذي الكريس
عىل هللا أعانه الجديد الفرس عاهل صنع حسنًا الشيخ: وقال عليه! للجالس تحية امللكي
التي التفخيمات وهذه املراسم هذه من أمته أراح إنه وتهذيب. خري من له تصدى ما
كل اإلنسان ينىس حني حتى وحدها ليذكروها يشء كل ونسوا أفسدت، ما عليهم أفسدت
دين وال علم وال لهم أدب فال الرَِّضيَِّة، الطيبة األمة هذه آفة املراسم إن وتبجيل. تفخيم
معقود املراسم وديوان ناطقة، املراسم وتحية ظاهرة، املراسم آية وفيها إال رشيعة وال
واألقدام. األعضاء قبل الرءوس تحبس قيود من خلصوا لقد منها خلصوا ولنئ ومشهود.

منه؟ الخالص لهم فيستحب منها بقي وماذا التلميذ: فسأل
نخاف ما أخوف وإن وشعائرها، أزيائها يف الكربى باألمم يقتدون إنهم املعري: قال
جديد من بها فيتقيدوا الشعائر، هذه ويف األزياء هذه يف واملنعة القوة يحسبوا أن عليهم
بلغ لقد املجيد، مسعاهم يف السديد عاهلهم هداهم ولنئ تقليد، إىل تقليد من ويخلصوا

األولون. الهرامزة وال األكارسة يبلغه لم ما بهم
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يفمرص

البادية! هي هذه يقوده: الذي هو كأنما لتلميذه العربية حكيم قال سيناء من مقربة عىل
هللا غريَّ وما لتتغري الشمس وإن أعرفها. ال كيف قال: عرفتها؟ أَوقد التلميذ: قال

والسماء! األرض مع يطويها حتى يغريها وال خلقها، منذ البادية
األستاذ يؤثِر فأيهما أرضمرص، الشمال وعىل املقدس بيت اليمني فعىل التلميذ: قال

بالزيارة؟
عن شيئًا وسمع العربي، والرشق فلسطني متاعب عن شيئًا سمع قد شيخنا وكان

فأنشد: مرص. عجائب

م��ح��ت��ج��ز ال��خ��م��س ب��ال��ح��رار ألن��ه ب��ه ال��م��ق��ام يُ��رج��ى ف��م��ا ال��ح��ج��از أم��ا
ال��ح��ج��ز م��ن��ه��م ُش��دت ال��ق��وم يَ��ُش��بُّ��ُه م��ش��ت��ع��ل ال��ح��رب وق��ود ف��ي��ه وال��ش��ام
ي��رت��ج��ز ال��ش��ر ِب��ِل��َق��اءِ وع��ارض دًم��ا ي��س��ت��ه��ل وم��ي��ض وب��ال��ع��راق

آمنني. مرص فلندخل العرب، عنها يُجىل أرًضا أدخل ال قال: ثم
أو بتحية إليهم بعثت فهال عنها العرب يُجىل أرًضا تدخل أن أبيت إن التلميذ: قال

نصيحة!
واملال؛ بالقوة يغلبونهم من واملال بالقوة يصاولوا أن لهم النصيحة الشيخ: قال

طال. أو الزمان قرص الظافرون، هم فهم
ومال؟ بقوة لهم أين ومن التلميذ: وسأله

القوة وجاءته إبائه، من العزم استمد فيه هو ما أبى من واإلباء. العزم من قال:
قدميه. موطئ إىل والثروة



العالء أبو

الدول مبلغ موالي يا منهما أفيبلغون الطاقة جهد منهما بلغوا وهبهم التلميذ: قال
الكبار؟

يتعبوها أن وحسبهم الكبار، الدول يتعب ما منهما يبلغون بل الشيخ: فأجابه
والفناء. الضياع قبول من خري حال إىل يرجعوا أو فيسرتيحوا،

بلسان الشيخ وسأل وآثار، ربوع وبني وتسليم، ترحيب بني أياًما فقضيا مرص ودخال
شواهده: ويستعيد له يتعصب كان الذي الطيب أبي

ال��م��ص��رع؟ م��ا ي��وم��ه؟ م��ا ق��وم��ه؟ م��ا بُ��ن��ي��ان��ه م��ن ال��ه��رم��اِن ال��ذي أي��ن

أنشد: ثم

ف��ت��ت��ب��ع ال��ف��ن��اء وي��درك��ه��ا ح��ي��نً��ا أص��ح��اب��ه��ا ع��ن اآلث��ار ت��ت��خ��ل��ف

الطيب أبي يقني أعظم فما يتبعا. ولم يفنيا لم أنهما بينهما وأنا أشهد قال: ثم
الفناء! ودولة الزمن بفعل

القائل: من ودولته والفناء بالزمن يقينًا بأعظم هو ما التلميذ: قال

م��ي��ع��اد ع��ل��ى ال��ردى ل��ق��اء م��ن داًرا ال��ك��واك��ب أش��رف زح��ل
ات��ق��اد! ف��ي ع��ل��ت وإن م��ط��ٍف ـ��ده��ر ال��ـ ح��دث��ان م��ن ال��م��ري��خ ول��ن��ار

ذاك عند األعمار وتهون نعم، شفتيه: بني يجمجم وهو خاشًعا الشيخ عليه فرد
الخلود. ويهون

أن وأبى مراًرا، لحًدا يصري أن أبَى لحٌد هذا فقال: األوىل نغمته يف التلميذ واسرتسل
األضداد. تزاحم من يضحك

بله مرة لحًدا يكون أن فأبى األحياء دخله لقد األوىل: َجْمَجَمِتِه يف وهو الشيخ قال
هذا عن ألسأل وهللا وإني أضداده. من يضحك أن قبل األول صاحبه من وضحك املرات،

الورقاء: عن سألت كما املشيد الطور
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مرص يف

ال��م��ي��اد غ��ص��ن��ه��ا ف��رع ع��ل��ى ـ��نَ��ت غ��نْ��ـ أم ال��ح��م��ام��ة ت��ل��ك��م أب��ك��ت

الحالني عىل هو إنما الحياة، غلبة عنوان أم املوت غلبة عنوان أهو هنا أدري فما
الطغيان. وعبث اإلنسان، شقاء عنوان

النيل، وادي ومروج الفراعنة أطالل بني يكون ما أشد عىل وجومه الشيخ وعاود
يف العجائب أعجب سماها التي الطرفة له حانت إذ أيام إقامة عىل نفسه لريوض وإنه

قريب. من الهجرة فانتوى العجائب، بالد

الشيخ فسأل الصحف كتاب من رجل عليه تردد وقد الصحراء من ناحية يف ذلك كان
يريد؟ عساه ماذا تلميذه:

يعتذر. إنه التلميذ: قال
االعتذار؟ ومم قال:

هذه إىل وصلنا يوم وعربة تفكهة عليه أطلعتك الذي املقال لكاتب الرجل إن قال:
الديار.

إمام اه سمَّ بمن احتفلت أنها البلد هذا حكومة عىل نعى الذي الرجل تعني قال:
من واملروق املسلمني بإغضاب خليقة ذلك أجل من وأنها الكافرين، وشيخ امللحدين

الدين. حظرية
بعينه. هو التلميذ: قال

اليوم؟ اعتذاره وما وسأل: الشيخ فعجب
قرصت أنها لو الحكومة عىل لإلنحاء أعده الذي املقال عليك سيلقي أنه اعتذاره قال:
تفعل ما كل عليها ينعون الحكومة خصوم فهم استقبالك. عن وأحجمت لقائك، يف
قرصت هي وإن علمت، قد ما قالوا وفادتك أكرمت هي فإن تنوي، ما كل يف ويقدحون

اآلن. ستسمعه ما قائلون فهم حفاوتها يف
وآداب للعرب تنكرت الحكومة هذه إن يومئٍذ قائلني كانوا أحسبهم املعري: قال
وحادت للفرنجة، نفسها وباعت سبب، من القرآن لغة وبني بينها ما وقطعت العرب،

النظام! هذا يف ينتظم ا ممَّ ذلك وغري املحجة، سواء عن
الصحب يف للكتابة املرشحني طليعة لفي اليوم إنك موالي. يا أحسنت التلميذ: قال
هذا وعىل كتبوا، هكذا املرصية. السياسة غمار يف للخوض املقدمني رأس وعىل السيارة،

والسنون. األيام عليهم تنقيض اللجاجة هذه ويف يعتذرون أقبلوا ولهذا دأبوا،
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القديم: قوله املعري فردد

وب��أ أرض ك��ل ف��ي ك��ائ��ن ب��ل وح��َده��ا ٌ وب��أ م��ص��ًرا خ��ص م��ا

وباء. كل عنده يحمد الذي الطاعون هو هذا لكن
واألضياف. املضيفني من وشبعنا املطاف، ختمنا فقد بني يا املعرة إىل

تجعل أن تدعوك أسوان إن فقال: الفيلسوف محرض يف األسطر» هذه «كاتب وكان
الدروب. واختلفت املسالك طالت وإن الجنوب، طريق من األوبة

من ببيت وأجابه القديم، بكالمه االستشهاد نوبة الفيلسوف لسان عىل فدارت
يقول: إذ أسوان فيه يذكر لزومياته

ع��ي��ذاب؟! دون ع��ذاب أي أس��وان ن��ي��ت��ه��م ال��رك��ب ألن أن��ت أس��وان

يف وخلِّنا الزيارات، تلك يف اليوم دعوة فاحتسب بني، يا اليوم قبل فيها زرتك لقد
أنك تحسب يافع وأنت فيها دعوتني أما واملصانعات. املجامالت هذه من الفكر عالم
أنني وتحسب تثور فتى وأنت فيها دعوتني أما بالحياة؟ اليدين مملوء ألنك الحياة تكره
مخاصمة من أنفت ألنك الدنيا تصالح كهل وأنت فيها دعوتني أما تثور؟ حني معك
ًعا ترفُّ إال أنكرتها وما األحزان بإنكار تناقضني أنك تزعم وأنت فيها دعوتني أما الدنيا؟
أنت حيث أللقاك وإنني كثريًا، أجبتك وإنني كثريًا دعوتني إنك بالحرمان؟ الشعور عن

تشاء. حني وتسمعني لتلقاني إنك لقاء، خري
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وداع نشيد

إي��ط��اءُ؟ ت��ع��داه أو وطَّ��أوه ف��ه��ل إب��ط��اءُ ب��ال��ص��خ��ر ط��ال ض��ري��ح��ي بُ��ن��اَة
رق��ط��اء؟ ف��ي��ه س��رت أو ��ط��وه رقَّ وه��ل ن��خ��وة؟ ال��ل��ي��ن ع��ل��ى ي��أب��ى أو الن وه��ل
أخ��ط��اء ل��ل��ق��ص��د ف��ه��و ان��ت��ظ��ار، وط��ول م��ن��ي��ة أم��ا ال��م��وت. ان��ت��ظ��ار ع��رف��ت
إغ��ط��اء1 وي��ح��م��د ال��دن��ي��ا ف��ت��غ��ط��ي��ن��ي ق��ادر» وال��ل��ه ال��وق��ت ي��ن��ق��ض��ي «م��ت��ى
خ��ب��ط��اء2 ح��ول��ي وال��رك��ب��ان ش��اء ل��م��ن م��ع��رًض��ا ك��ال��م��ع��رَّى ل��دي��ك��م أران��ي
وإع��ط��اء م��ن��ع ال��ن��س��ي��ان ب��م��أدب��ة ف��اس��ت��وى ال��م��آدب ل��ذك��راي أق��م��ت��م
أش��ط��اء3 ال��زرع م��ن ت��خ��رج ول��م دع��وت��م ل��ك��م ف��م��ا ال��ث��م��ار ت��ل��ك ن��ض��ج��ت وم��ا
ش��م��ط��اء ال��ده��ر ف��ي وه��ي ص��ب��اه��ا ج��دي��ٌد وس��ي��رة ك��ت��اب ف��ي��ك��م ف��ل��ي ذرون��ي
ط��أط��اء4 ل��راع��ي��ه ش��ك��ر ل��ك��م وع��ن��دي ع��ن��دك��م، ف��ه��ي ب��ي��ن��ك��م ي��وم��ي ح��ان إذا
وإي��ط��اء6 ع��ٌي ال��ش��ع��ر ب��ع��ض ع��اب إذا الزم5 غ��ي��ري الزم وداع��ي وه��ذا

غطاه. بمعنى إغطاء: 1
القلق. أو املرح عالمات من وهو برجلها األرض ترضب التي الخبطاء: الفرس 2

والفروع. الورق فيه ظهر أي شطأه: الزرع أخرج 3
متضامن. موطأ أي: 4
يلزم. ال ما لزوم من 5

القافية. تكرار 6
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ع��ي��ط��اء7 ال��ح��م��د م��ن ذك��رى ل��ه��م أل��وف وب��ي��ن��ك��م أل��ف ب��ع��د أراك��م ل��ع��ل��ي

املعري عن
العقاد محمود عباس

الجيد. طويلة 7
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